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  -  فيه إلى الـصوابِ يتُد ه الذي أرجو أن- م وتكتمل على هذا الشكلما كان لهذه الرسالة أن تتَّ 

فـإنني أشـكر اهللا   ): لئن شكرتم ألزيدنكم: ( للتوجيه الرباني القائللوال توفيق اهللا تعالى واستجابةً    

رتي وأن  ي وأن ينور بـص    ،من فضله تعالى أوالً على ما أنعم علي وتفضل وأسأله سبحانه المزيد           

  . يجعل عملي خالصاً لوجه اهللا تعالى

بتعليمي أو توجيهي، في أمر يتعلق بهذه الرسالة وأخـص بالـشكر    شاركوأثني بالشكر لكل من     

 حفظه اهللا الذي تابع الرسالة أوالً بأول وأفادني بمالحظاتِه القيمة،           سعيد شواهنة أستاذي الدكتور   

، القبول عند اهللا وعند أهـل العلـم        حتى وصلت الرسالة إلى ما أرجوه لها من          وتوجيهاته النافعة 

قبل ذلـك   نادر قاسم    والدكتور   علي عمرو  وكان ألستاذي الدكتور     ،الطريق المستطيل وأصحاب  

  . ذة قسم اللغة العربية في جامعة الخليلتفضل فأشكر لهما جهدهما، وأشكر كذلك جميع أستا

  هللا وبركاتھ والسالم علیكم ورحمة ا
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 الملخص

اهتم هذا البحث بدراسة شواهد رؤبة في لسان العرب دراسة داللية، ويضم اللسان بـين دفتيـه                 

تهذيب اللغة والمحكم والصحاح وأمالي أبي محمد بن بري على الصحاح،           : خمسة معجمات وهي  

هاية في غريب الحديث ويذهب هذا التوصيف إلى مستخلص يؤدي إلى كيفيـة تعامـل ابـن           والن

منظور مع مصادر المادة وأجمله في أخذ ما فيها بنصه دون خروج عليه، وعـد ذلـك جهـده                   

  . الوحيد فيه، فما في الكتاب من خطأ فهو من األصول وليس البن منظور

وتمثل هـذه   . ِد يتكرر الشاهد فيها لغير لفظ أو معنى       وبلغ عدد شواهد رؤبة في اللسان ألِف شاهِ       

الدراسة لبعض ظواهر علم الداللة العربي، انطالقاً من األلفاظ المستخرجة في شواهد رؤبة ابـن   

العجاج وقد حاولت الباحثة استعراض داللتها المتنوعة، واستجالء مضامينها المختلفة وفـق مـا            

 الكلمة، ولبلوغ هذه الغاية قسم البحث بعد المقدمة إلى تمهيـد            تتطلبه الظاهرة اللغوية التي تمثلها    

فتناولت المقدمة فكرة موجزة عن     . وفصلين وخاتمة واتبع البحث بقائمة ثبت المراجع والمصادر       

الدوافع الكامنة وراء اهتمام القدامى بالدراسات اللغوية وأسباب تناول البحث وأهمية الدراسـات             

  . ث وأهم المؤلفات في هذه الدراسةالداللية في العصر الحدي

وخصص التمهيد للتعريف بالرجز لغةًَ واصطالحاً ونشأة الرجز، والمواقف التـي يرتجـز بهـا            

وتطور الرجز، ثم ترجمة مختصرة للراجز رؤبة، ومن ثَم أهمية الـشاهد اللغـوي واالحتجـاج              

معجمي، حياة ابن منظـور،     برجز رؤبة كشاهد لغوي، ومن ثم أهمية المعاجم ومراحل التأليف ال          

  . معجم لسان العرب منهج ابن منظور في لسان العرب

 معجم ألفاظ رؤبة بن العجاج، ثم الشاهد الداللي ومن ثم المعنى الداللي             :الفصل األول وقد تناول   

عند ابن منظور ويليه المعنى الداللي لرؤبة، ثم الشاهد الشعري ومن ثَم أشارت الباحثة إن كـان                 

  . رق بين صورة الشاهد في اللسان والديوان، وذلك ألن ابن منظور استشهد بأشطارهناك ف



 د 

فتناول أهمية الظواهر الداللية في العربية كالترادف والمـشترك واألضـداد،           : أما الفصل الثاني  

 ابتداء بعلم الداللة ونشأِته والداللة عند العرب القدامى كاألصوليين واللغويين والبالغيين، فعرفوا           

الدراسات الداللية قبل الغرب ومن ثم الداللة عند المحدثين وأهم النظريات الداللية الحديثة مثـل               

نظرية دي سوسير، النظرية السلوكية نظرية السياق نظرية الحقول الداللية، قد اعتمدت الباحثـة              

   عليها في ترتيب ألفاظ رؤبة ضمن ظاهرة الترادف ابتداء بمجردات حيـة ثـم غيـر حيـة ثـم      

  . إلخ... أحداث 

واشتمل البحث على ظواهر داللية أخرى مثل الغريب عند رؤبة وإلمام رؤبة بالغريـب ظـاهرة      

تبدو واضحة للعيان، فالغريب في رجز رؤبة يكمن في التصرف المجازي الذي يحتاج إلى بعـد                

بينهـا دون   نظر والتقعيد اللغوي والقياسية المرنة في االشتقاق والتالعب في الـصيغ والتبـادل              

حدود، وخالصة القول إن الغرابة تعني التماس المصون من األلفاظ والتـصرف فـي الـصيغ                

  . ويستطيع الباحث اكتشافها بيسر نظراً لوفرتها وما أتيت به غيض من فيض. والمدلول

ومن الظواهر الداللية األخرى التي عمدت الباحثة إلى دراساتها المعرب وقضايا صوتية وقضايا 
  . مع إعطاء األمثلة لتفي بالغرض المطلوبصرفية
  



 ذ 

m  
   وبعد؛، وعلى آله وصحبه وسلّم،لّى اهللا على سيدنا محمد وص،ه اإلعانَةُ بدءاً وختماًب

 لما للغة مـن  ،ين العرب القدامى منهم والمحدثين     بعناية الباحث  غويةُ الدراسات اللُّ  استأثرت
ه ما من لغة حظيت مثلما      نَّ أَ وترى الباحثةُ . ومكانبالغ المكانة عند األمم والشعوب في كل زمان         

 مـةٌ ح ولُ  القوميةِ  الرابطةِ من عناصرِ  أساس    وعنصر ، خيرة معطاءة   من جهودٍ  حظيت به العربيةُ  
 فاعل في توحيد     حاسٍم وحضورٍ  وحديثاً من فعلٍ  ديماً   وال يخفى ما للعربية ق     ، األمةِ  بين أبناءِ  متينةٌ

  . وال سيما أيام المحن والشدائد،هااألمة ولم شمل أبنائ

ع األساسي الذي أدى بالعلماء القدامى إلى االهتمـاِم بالدراسـات           ومن المسلم به أن الدافَ    
 علـى   هم الشديد  وحرص ، اللحن اللغة من ظاهرةِ  وعلى   ، على القرآن الكريم   اللغوية هو المحافظةُ  

 على النطق الـسليم لأللفـاظ        والمحافظةُ ،ف للقرآن الكريم والحديث النبوي الشري      الصحيحِ الفهِم
 على وضع األسـماء والمـصطلحات للمعـاني واألفكـار         والقدرةُ ، التعبير بها   وسالمةِ ،العربية

 تتصل بالمعجمـات     دراسةٍ  اختيار  الباحثةِ  المفاهيم الجديدة؛ لذا كانت رغبةُ      واستيعاب ،المستحدثة
 جلي، في أحد ميادينهـا وهـو        ها بشكلٍ  صورتُ تضح الصوتية والصرفية والداللية كي ت     وميادينها

 . دراسة جديدة في الدراسـات الدالليـة       الميدان الداللي ألهميته في تخصصه وقيمته في إضفاءِ       
  .  الخير أطروحةً من قبل األستاذ الدكتور حسن عبد الهادي جزاه اهللا كلَّ البحثوكان

  ومـا يميـز  ، اللغويِة من الدراساِتفمباحث داللة األلفاظ أو علم معاني األلفاظ هي جزء  
 ، فيما بينهـا    ومتداخلةً ها نشأت مختلطةً  أنَّ)  وصرف ونحو وداللة   من أصواتٍ  ( اللغويةَ الدراساِت

 ووضـع  ، والدراسـاتِ  البحـوثِ  بتقـدمِ ، فيما بعد،ومع غيرها إلى أن استقل بعضها عن بعض  
  كتـابِ  مثـلُ ، داللية بحتةاولت مواضيع هذه المؤلفات تن، من علومها  علمٍ المؤلفات الخاصة بكلُّ  

  إلـى كـل مـا تقـدم         ويضافُ  وكتب الحيوانِ  ، اللغة  وغريبِ ، الحديث  وغريبِ ، القرآن غريِب
ومـن  )) هـ272ت  ( البن قتيبة    المعاني الكبير ( منها   ، فنون القول  كلِّل المعاني الجامعة    معجماتُ

  معجم العين  ها أول ،الواردة في المواد اللغوية    بمعاني األلفاظ وشرح المفردات      يتِْنالمعاجم التي ع 
ـ 395ت( فارس    البن ومقاييس اللغة  ،)هـ180ت(للخليل بن أحمد     ومعجم لـسان العـرب     )  ه



 ر 

  .همِري وغَ،) هـ711ت(البن منظور 
 عندما جاءهم    التي عرفها العرب    من أول فروع علم اللغةِ      الدالليةَ  أن الدراسةَ  ومعروفٌ

  .ا الغربيون قبل أن يعرفه عرفوا الدراسات اللغويةَلثابت أيضاً أن العرب ومن ا، الكريمالقرآن

مستقلةً  اللغويون المحدثون دراساتٍ   أفرد  الداللي وعالقته    معالم الجانبِ   بتوضيحِ  تختص 
 ، ومن أهم هذه الدراسات التي أثارت االهتمام فـي البحـث الـداللي             ،بالجوانب اللغوية األخرى  

 )داللة األلفـاظ ( وكتاب إبراهيم أنيس ،)معنى المعنى(  Ogden Richardsارد  أوجدو ريتشدراسةُ
  .هم وغيِر،)علم الداللة(وكتاب أحمد مختار عمر 

 انطالقاً من األلفـاظ المـستخرجة   ، بعض ظواهر علم الداللة العربي    هذه الدراسةُ  وتمثُل
 ،ها المتنوعـةِ   دالالتِ تعراض اس  وقد حاولت الباحثةُ   ، العرب من شواهد رؤبة بن العجاج في لسانِ      

ينها المختلفةَ  مضامِ واستجالءهـذه   ولبلـوغِ ، التي تمثلها الكلمـة  اللغويةُ ما تتطلبه الظاهرةُقَفْ و 
 ضمن سياقات مختلفة بالقـدر       األلفاظِ على إبراز دالالتِ   - قدر اإلمكان    - الباحثةُ تْصر ح الغايِة
 ضـمن   ،حتوي على كل المعاني التي قـد تكتـسبها        ألن دالالت الكلمة ت   ه الغرض؛    ب يفيالذي  

 ها ويتحـدد  داللتُ وإنما تتحققُ، مطلقةً داللةً باعتبار أن الكلمة ال تتضمن  ،مختلف السياقات اللغوية  
 إالّ بدالالت المفـردات التـي        ال تتحققُ   الجملةِ  كما أن داللةَ   ، الذي ترد فيه   لسياِق ا معناها ضمن 

  .تكونها

 عليـه فـي هـذه       اعتَمدتْ الذي    العربِ  بمعاني اللفظ الواردة في لسانِ      الباحثةُ لم تكتفِ 
ها بمفردات اللفـظ  تْ التي أمد والمصادرِ  المعاجمِ  المدروس في مختلفِ   اللفِظتَتَبع   بل   ، فقط الدراسِة

ذلـك   وما إلى    ، اللفظَ فِتر الكلمة الواحدة أو المعاني المضادة التي ع       ى عل أو المعاني التي تطلقُ   
  . في هذه الدراسِةها الباحثةُ التي تناولتْمن الظواهِر

 تَوقد اعمالذي من   ،  التحليليالوصفي   المنهج    الباحثةُ تْد   خصائصه االعتمـاد   المباشـر  
  . العقلية والقوِة باستعمال الحواِس واالستنتاِجعلى المالحظِة

  يتكـرر   مـن ألـف شـاهدٍ      التي بلغ عددها أكثر     - بتقصي الشواهد     الباحثةُ وقد بدأتْ 
 المجموعـة فـي   - الديواِن ومطابقَِتها مع نسخِة     ؛ألكثر من شاهد  الشاهد فيها لغير لفظ أو معنى       



 ز 

 المشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج، وقد اعتنى بتصحيحه وترتيبـه،            )مجموع أشعار العرب  (
  .   بن الوردوليم 

 القيـامِ من    الباحثة، إذ لم يكن بد      التي واجهتها   من أصعب المراحلِ   وكانت هذه المرحلةُ  
 ِقبهذا االستقصاء، وليسذْلُق والتَّشَدلم تتردد فيما كانت عازمةً عليه رغـم   فالباحثةُ من قبيل التَّح 

  . ما ينطوي عليه هذا البحث من صعاب، فاللسان ثاني اثنين في دنيا المعاجم العربية

نفرداً، فقد تضافَرتْ جهود أهِل العلِم والفكِر فـي   أن هذا البحث لم يكِن ِبدعاً وال م  والحقُ
هذه األمِة العظيمِة على الدراساِت الداللية، وأفادت الباحثة من جهوِد عدد من الدارسين العـرب               

  ). دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج(مثل دراسة خولة تقي الدين الهاللي 

  . مةاتَلى تمهيد وعرض وخَوقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم، بعد المقدمة إ
ـ عـن الـدوافع الكام    فقدمت الباحثةُ فيها فكرةً موجزةً      : المقدمةأما    القـدامى    اهتمـامِ  راءوة  ن
  الحديث فهي جزء    في العصرِ   الدالليةِ  الدراساتِ  البحث وأهميةِ  دراسات اللغوية وأسباب تناولِ   الب

  . لداللية المؤلفات في الدراسات ا، وأهم اللغويِةمن الدراساِت

  :  عدةاتجاهاٍت: التمهيد تناول
− التعريف بالرجز لغةً واصطالحاً والمواقف التي يتَرجزالرجِز فيها وتطور  .  
 . اسمه وكنيته، نسبه قبيلته أسرته شيوخه رواته مكانته العلمية: رؤبة بن العجاجحياِة  ترجمةُ −

  .االحتجاج اللغوي، الشاهد اللغوي، االحتجاج برجز رؤبة −
، منهج ابن منظور فـي لـسان     لسان العربِ   معجم ، المعجمي  التأليفِ  مراحلُ ، المعاجمِ أهميةُ −

  .  واقتضت منهجية الترتيب حسب األهميةالعرب، حياة ابن منظور

 في لسان العرب مرتبةً  رؤبةَ ألفاظَضم:  بن العجاج  ألفاظ رؤبةُ  معجم: فكان: الف صل األول  أم ا   
أو الرباعي، ثم الشاهد الداللي ومن ثَم المعنى الداللي عند ابن           الثالثي  بالجذر  اء  ابتدأبتثياً،  ترتيباً  

   .منظور ويليه المعنى الداللي لرؤبةُ ثم الشاهد الشعري

ومن ثَم أشارت الباحثةُ إن كان هناك فرق بين صورة الشاهد فـي اللـسان         : الفصل الثاني أما  
عالجة الظواهِر الداللية في العربيـِة كـالترادف والمـشترك          وخُصص الفصل الثاني لم   والديوان  



 س 

لغويين الصوليين و اُألك القدامى   والداللة عند العربِ  ته   ونشأ ،تعريف علم الداللة  ابتداء ب . واألضداد
 ومن ثم الداللـة عنـد المحـدثين، وأهـِم           . قبل الغرب   الدالليةِ عرفوا الدراساتِ فقد  بالغيين  الو

 ، نظريـة الـسياق   بلومفيد نظريِة دي سوسير، النظريِة السلوكيةِ    : ليِة الحديثة، مثل  النظرياِت الدال 
، نظرية الحقوِل الدالليِة، فقد اعتَمدتْ الباحثةُ عليها في ترتيب ألفاظ رؤبة ضمن ظـاهرة               لفيرث

 إلخ ...بالمجردات الحية ثم غير الحية الترادف، ابتداء .  

 أخرى مثل الغريب عند رؤبـة والمعـرب وقـضايا           واشتمل البحث على ظواهر داللية    
وأعطت الباحثة عينات من شواهد رؤبة في لسان العرب إلثبـات هـذه   . صوتية وقضايا صرفية  

  . بالظواهر، ولكي تفي بالغرض المطلو

مجمـع أشـعار   إلى وقد اعتمدت الباحثة في الدراسة على معجم لسان العرب، باإلضافة   
  .  رؤبة وغيرها من المصادر األخرىالعرب المشتمل على ديوان

  . عدةنتائج اتمة خلصت إلى خَوختم البحث ِب

هـذه  فأحمد اهللا على توفيقه، فله الكمال وحده، فقد بذلت جهداً إلخراج هذا البحث علـى      
 ما اسـتطعت فلـه الحمـد سـبحانه،          تفلت أو نسيت، فعذري أنني بذل     عالصورة، فإن كنت قد     
  . ونستغفره ونتوب إليه

ال يعجز اللسان عن شكر كل من أسدى لي خدمة من أمناء مكتبات وموظفين ومراكـز    و
  . طباعة إلتمام هذا البحث
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M  
  : الرجز لغةً واصطالحاً

فـالرجز   ،ن والنحاةُ القدامى منهم والمحدثون بأراجيز العرب عناية فائقـة         وني اللغوي ع 
مة من السلف واعتنـوا بـه حفظـاً          لذلك حرص عليه األئ    ،ديوان العرب في الجاهلية واإلسالم    

كان يحفظ ألـف     األصمعي ن أبا سعيد عبد الملك بن قريب      إ : ويزيد األمر أهمية ما قيل     ،وتدويناً
أن من وصـاياهم    روي  . ما وقيل مثل ذلك عن أبي تمام حبيب بن أوس الطائي وغيره           ،أرجوزة
ويصف بعض األدباء هذا البحر بأنـه       . )2("داقهم أشْ )1(تهررووا أبناءكم الرجز فإنَّه ي    " :المعروفة

  . )3(لسهولته بكثرة وقوع الزحافات فيه) حمار الشعراء(
 الرجز وتثبتُ داللة ذلك    ،المسجوع واألوزان الشعرية األخرى   النثر   وصل بين     حلقةَ يعد 

. )4(" البحور العربية المعروفـة بـالرجز       أقدم ومن السجع تطورWinscon :"  وينكسن  من قول   
والرجز في األصل أن يكون قد تطور من السجع حينمـا       ": عمر فروخ ما ذكره    القول   ذاهند  سيو
  .)5(" من الشعراء إلى الوزن على الجمل المسجوعةنفر خَلدَأ

  : المعنى اللغوي:الرجز
 إذا كانت قوائمهـا     ، ناقة رجزاء  :تتابع الحركات، ومن ذلك قولهم    : غةأصل الرجز في اللُّ   

 من بيت إلـى بيـت       ه أقصر أبيات الشعر واالنتقالُ     ألنَّ ؛ومن هذا رجز الشعر   . يامهاترتعد عند ق  
أصـله يـدل علـى    ) ر ج ز( يقول ابن فارس في مـادة    – الثالثي   الجذر والرجز من    )6(.سريع

  . )7(اضطراب
 وقيل  ، أو ارتعاد في أفخاذها ومؤخرها عند القيام       ،والرجز داء يصيب اإلبل في أعجازها     

  )8(.اًو ثالثأال نهضتين إإذا نهضت عن مبركها لم تستقل :  والعجز،ء ضعيفةناقة رجزا
  :المعنى االصطالحي

 وتسمى قـصائده    ة،المعروفالعربي  حد بحور الشعر    أُأطلق الرجز في االصطالح على      
   . ويسمى قائله راجزاً، واحدتها أرجوزة،األراجيز

                                                
  ابـن منظـور،   : ينظـر . شقك الشيء لتُوسعه وهو أيضاً جـذبك الـشِّدقَ نحـو األذن       : ت ِعرضه مزقه وطعن فيه والهرتُ     هر )1(

  . 14/15، مادة هرت، لسان العرب     
  .4،أراجيز العربالبكري، محمد توفيق، : ينظر )2(
 .3، نفسه )3(

 .130، تاريخ األدب العربي في الجاهلية وصدر اإلسالم )4(
  .1/283، تاريخ األدب العربي )5(
  . 6/104، ، مادة رجز لسان العرب ينظر، ابن منظور،)6(
  . 2/489، مادة رجز، مقاييس اللفة )7(
  .3/878، مادة رجز، الصحاحالجوهري، : ينظر) 8(
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ـ ه   ويشب ،كون ثم حركة وسكون   لى فيه حركة وس   اه تتو  ألنَّ ؛ي الرجز رجزاً  مسو الرجز ب
 ، رجـزاء  ويقال لها حينئـذٍ ،تحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكنت وهو أن   ،في رجل الناقة ورعدتها   

  )1(. ضعيفة العجزوالرجزاء أيضاً

  ذا شُ إه مأخوذ من البعير      أصلَ وال يخفى أن2(. فبقي على ثـالث قـوائم      ،ت إحدى يديه  د( 
ـ  ،  ما فيه يكون على ثالثة أجزاء    ألن ؛والمدلولعالقة بين الدال    وجود  بدو  يو ت دوالبعيـر إذا شُ

ضطرب ي وكذلك الشعر    ، واضطراب يكون في قيامها ارتعاد   ف،  بقي على ثالث قوائم    ،إحدى يديه 
  .ها عند قياِم الناقِةكاضطراب قوائِم

ه الضـطرابِ : " ئل الخليل بن أحمد عن سبب تسميته لبحر الرجز بهذا االسم فأجـاب            س
   )3(".كاضطراب قوائم الناقة عند قيامها

 اإلبل وبين مدلول الكلمة بصورة عامـة دون          سيرِ  بين  الخليل ربطَ  نإومن الجدير قوله    
 من بحـر  ه نظم أبياتاً يريدون بذلك أنَّ)4("رجز"و ..."  تجز فالنروا"  وتقول العرب    ،ذكر السبب 

  )5(.صله مستفعلن ست مراتأ و،الرجز

بن ا أن مضر    :"يذكر ابن رشيق  ف ، من قال الرجز    أولَ  مضر أناآلتية  رواية  يبدو من ال  و
 فحملوه وهو يقول يداه     ،مل فانكسرت يده   فإنه سقط عن ج    ،منذر أول من أخذ في ترجيعه الحداء      

 فجعلت العـرب  ،ت في السير   فأصغت اإلبل إليه وجد    ،رماً وصوتاً ج وكان أحسن خلق اهللا      ،  يداه
  .)6("يحدون به اإلبله هايدا هايدا :مثالً لقوله

 فقـال يومـاً  ) Ι(عاصم التميمي على النبي بن قدم قيس " :وتسند هذا الرأي رواية أخرى  
 أبوك مضر كان يسوق بأهلـه       : قال ، ال : رجز؟ قال   من أتدري يا رسول اهللا من أول     : وهو عنده 

  .)7(" ذلك فاستوثقت اإلبل ونزلت فرجز على،ليلة فضرب يد عبد له فصاح وايداه
ن المنذر أول مـن أخـذ   تثبت أن مضر بجوهري فكلتاهما  غير  والفارق بين الروايتين السابقتين     

لو اشتق مثـل هـذا      : بترجيعه للحداء، فيستعين بهذه التصويتات لتجميع اإلبل بعد تفرقها، فيقول         
  . )8(فالحداء من المناسبات التي يقال فيها الرجز". النتفعت به اإلبل، واجتمعت

                                                
  .3، أراجيز العرب ينظر، البكري، محمد توفيق، )1(
  .113،وافيالكافي العروض والق  ينظر التبريزي، الخطيب،)2(
  .1/122، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق،: ينظر) 3(
  4، أراجيز العرب البكري، محمد توفيق، )4(
  .113، الكافي في العروض والقوافي  ينظر، التبريزي الخطيب،)5(
  .3/28، داب العربتاريخ آالرافعي مصطفى صادق، . 1/122، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق، )6(
  . 15، جمهرة أشعار العرب القرشي، )7(
  . 2/313،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ينظر، ابن رشيق)8(
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ـ ِر ذلك أن كلمة رجز ع     بالرواية،يحسن بنا أن نبين مرادنا من االستشهاد        و  ن قبـل أَ  تْفَ
  .)1( لذا فإن تسمية الخليل تابعة لمن سبقوه؛ وتصبح علماً قائماً بذاته الشعِر أوزانتعرفَ

بـا  وروي أن العجـاج أنـشد أَ      . )2(كان يعجبه نحو هذا من الشعر     ) $( النبي   ثر أن وأُُ
ـ  ) $(إال أن النبي   . )3("طاف الخياالن فهاجا سقما   ": هريرة  ،هال نراه ينشد البيت تاماً علـى وزِن

  )4( :في قول طرفة) $(وروي عن النبي . إنما ينشد الصدر أو العجز
  ًس   تبدي ل   ك األی   ام م   ا كن   ت ج   اھال     

َأ ب :لئحمد حول الرأي القا   أ ما سبق دليل الخليل بن       يعدهـو   الرجز ليس بشعر وإنمـا     ن
  )5(.صاف أبياتأن

 ويقـول الخليـلُ  ر، المفارقةُ عند الخليل تصل إلى حد القطع أن يرد على لسان النبي شع      
 وجـاء   ،)صلى اهللا عليه وسـلم    (لو كان نصف البيت شعراً ما جرى على لسان النبي           : في ذلك 

ـ  ؛)6( ألن نصف البيت ال يقال له شعر       ؛النصف الثاني على غير تأليف الشِّعر      راه ينـشد   لذا فال ن
  .البيت تاماً على وزنه

  ومن المالحظ أن والبكري والتبريزي يربطون بين اإلبل وبـين        ديي أمثال الفراه   القدماء
 التبريـزي صـاحب كتـاب       . وزاد الخطيب  ،)7(الرجز بصورة عامة دون أن يذكروا سبباً لذلك       

 إحدى يديه فبقـي علـى       تدالرجز مأخوذ من البعير إذا شَ     :  في العروض والقوافي بقوله    الكافي
وقال بهذا الرأي أصحاب المعجمات العربية وغيرهم من الباحثين الذين ينقلـون            . )8(ثالث قوائم 

  .هذا الرأي دون أي تعليق عليه
  الطيـب المجـذوب   رفضوا الربط بين اإلبل وبين الرجز بصورة عامة أمثال   وهناك من 

 مع اخـتالف فـي      ،يدي يدي : داه، ومن قائل  واي:  فمن قائل  ،إن رواية الحديث قد اختلفت    : يقولف
 المهم  ، وفي الثانية كان المتحدث معد بن عدنان       ،اً ففي الرواية األولى كان المتحدث مضر      ،القائل

 وفـي الثانيـة   على بحر الرمل   في األولى كان الوزن      ،في ذلك هو اختالف الوزن في الروايتين      
  .واختالف الرواية يقلل من أهمية الرأي. )9(رجزاً

                                                
  . 113،  الكافي في العروض والقوافي، ينظر، التبريزي، الخطيب)1(
  4، أراجيز العرب البكري، محمد توفيق، )2(
  261، ديوان العجاج العجاج، )3(
  56، وانالدي )4(
  . 106-6/104، مادة رجز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
  .نفسه والصفحة نفسها) 6(
 . 1/11، دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاجالهاللي، خولة تقي الدين، :  ينظر)7(

)8 (113-114.  
  .1/230، المرشد إلى فهم أشعار العرب )9(
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 الرجز من أوتاد وأسباب كغيره من أوزان العرب التي تدور على كـم              إن: ويقول أيضا 
  .)1(المقاطع الطويلة والقصيرة وعلى هذا ال يكون حظه في شبه حركة اإلبل أكثر من حظها

 صـاحب هـذا     ومن الغريب أن  ": يعزز معروف الرصافي الفكرة الرافضة حيث يقول      و
 مع أن في تقطيعه من سرعة االنحدار        مالالِجالرجز يوافق وقع خطى     الرأي قد ادعى أن تقطيع      

 لما في تلك الخطى من التـؤدة        الجمال وقع خطى     المنافاةِ والتسرد وتدارك المقاطع ما ينافي كلَّ     
 مرتميـة مـن تحـت تلـك الجثـة العاليـة           الوطولها  المرتمين  القوائم   انفساحوالرزانة بسبب   

  )2(."الضخمة

إن الشاعر الكبير مع منطقيته لم يسلم من الخطـأ الـذي      ": لدين الهاللي تقول خوله تقي ا   
 علـى بعـض أوزان      الجمـال قدام  ع أ وقع فيه أصحاب تلك الفكرة، وذلك بمحاولته مطابقة وقو        

  )3(."الشعر األخرى

مـنهم  أكـان   هذا الموضوع سـواء     في   جميع من بحثوا     نِإالجدير قوله في هذا الصدد      
 يحاولون التدليل على صحة ما ذهبوا إليه بمطابقة حركات اإلبـل علـى              ، الموافق أمالمعارض  

حركات وسكنات الشعر رجزاً أو قصيداً ليربطوا بين البيئة الصحراوية وبـين األدب بـصورة               
  .الذوق وتعتمد كل االعتماد على الحسو ،تفتقر إلى المنطق العلمي

فسير العالقة بـين معنـى الرجـز    المحدثين تتقارب في توترى الباحثة أن آراء القدامى      
  نمطٍ و اإلثبات على قد   أ دون التعليق    غوي والمعنى االصطالحي، فكٌل بما تأتى لحدسه وتخمينه       اللَّ

 البيئة، فالشاعر أو الراعـي      تلكم العالقة بين الدال والمدلول مستلة من        أنالمرجح  و. مخصوص
  .ركه فيها أقدام ناقتهتصويتات انفعالية تشابيسرح في تلك المفازة ينبر 

  
: ن يرتجزون في بعض المواقف الخاصة في الحياة اليومية مثـل          ييشد االنتباه أن الجاهلي   

الراجـز الـساقي   : ح الماء على رأس البئر عند السقي، يقول قدامة بن جعفر         تالحداء باإلبل، وم  
  )4(...ذا أمدهاإعلى دلوه 

                                                
  .1/230، المرشد إلى فهم أشعار العرب )1(
  .104, األدب العربي ومميزات اللغة العربية )2(
  1/12، دراسة لغوية في أراجيز رؤية والعجاج )3(
  .74، نقد الشعر )4(
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ح يساعده ذلك على أن يحصل علـى        والراجز المستقي عندما يردد الشعر بصوت واض      
فأرجزت الخنساء لكي تحث أبناءها على الجهاد في سبيل اهللا في           . مقصده وال يغلبه أحد في ذلك     

  .معركة القادسية

 لـيس   ، وكأنه إلهام  ،وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال      : أوجز الجاحظ في قوله   
لى رجز يـوم    إهمه إلى الكالم و   ون يصرف    وإنما هو أ   ر، وال إجالة فك   ،دةب وال مكا  معاناةهناك  
 أو عند صراع   ، أو عند المقارعة او المناقلة     اًح على رأس بئر أو يحدو بعير      ت أو حين يم   ،الخصام

لى العمود الذي إليه يقصد فتأتيه      إ فما هو إال أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب و          ،و في حرب  أ
  )1(. وتنثال عليه األلفاظ انثياالً،المعاني إرساال

والمالحظ أن الجاحظ يحصي معظم المواقف والمعاني التي كان العرب يقولـون فيهـا              
  فليس من المعقول أن ينظم الراجز رجزه ليقـول           ،دةبدون معاناة أو مكا    ،الرجز بديهة وارتجاالً  

  .  أو في الحداء أو حين يسوق إبله أو في قتال- الهجاء –ح الماء أو حين الخصام تبه حين م

، احثة أن هذه الصورة تتفق والبدايات األولى للرجز قبل أن يطرأ عليه تطـور             وترى الب 
  . تتناول أغراض الشعر المتنوعة ويبلغ عدد أشطارها مائة شطرويصبح قصائد طواالً

 األصمعي سبب تأخر الرجز عن القصيد وروده في هذه المواقف الخاصـة حيـث       ويعز
 في الحياة اليومية وحسب هو الذي أخر بـالرجز          وإنشاد الرجز في هذه المواقف الخاصة     : "يقول
  )2(".صيدعن الق

  :تطور الرجز
 وظاهرة اجتماعية تخضع كما يخضع غيرها من ألوان النشاط اإلنـساني     ،اللغة مادة حية  

  .)3(إلى عوامل الزمان فتتأثر سلباً وإيجاباً
عرية  وكما ذكرت سالفاً أن الرجز حلقة وصل بـين النثـر المـسجوع واألوزان الـش               

ومن السجع تطور أقدم البحور العربية المعروفة، حينما أدخل نفر من الشعراء الـوزن          . األخرى
  .على الجمل المسجوعة

 ألنه يمثـل   وتدوينه؛على حفظ الرجزحرصوا أئمة السلف  و العرب   نإ : القول لييتسنى  
، م ومعدن فـصاحتهم ديوان العرب في الجاهلية واإلسالم وكتاب لسانهم وخزانة أنسابهم وأحسابه        

  .وموطن الغريب في كالمهم

                                                
  .3/28، البيان والتبيين )1(
  18، ديوان العجاجالعجاج، :  ينظر)2(
  . 27، التطور اللغوي التاريخي ينظر السامرائي، إبراهيم، )3(
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   تطيل األراجيز وإنمـا أطالهـا المخـضرمون        لم تكن   العرب في الجاهلية    والمالحظ أن
واإلسالميون كاألغلب العجلي الصحابي وابن النجم والعجاج ورؤبـة والزفيـان الـسعدي وذي             

1(مة وخلف األحمرالر(.  

 وكـان تطـوره    ، على أيدي الرجاز اإلسالميين    تطور الرجز عما كان عليه في الجاهلية      
  .)2(على وجهين اثنين، طوله ومعانيه

هو أول مـن    : "  يقول ابن قتيبة في ترجمته     ،ولعل األغلب العجلي أول من أطال الرجز      
 وكان الرجز قبله إنما يقول الرجل منه البيتين أو الثالثة إذا خاصـم              ،شبه الرجز بالقصيد وأطاله   

  )3(."أو شاتم أو فاخر

 كان األغلـب بـن      ، فأسبغه وأطاله  ،أول من نحا بالرجز منحى القصيد     : يقول بروكلمان 
  )4(.عمرو بن عبيدة بن حارثه العجلي وكان مخضرماً أدرك الجاهلية واإلسالم

ن أ و،ونستشف مما سبق أن األغلب العجلي أول من أطال الرجز وكان على عهد النبـي     
أراجيز ،وأراجيز جاوز عدد أشطارها مائة شـطر      فقاال  وابنه   الرجز قبل القصيد، ثم جاء العجاج     

 ويؤكـد ذلـك    )5(.طويلة في نحو مائتي شطر، وتلك غاية قصوى ال تكاد تدرك في شعر العرب             
 وكان على   ، وجعله كالقصيد األغلب العجلي شيئاً يسيراً      ،ل الرجز وأول من طو  ": قول ابن رشيق  

فيه، فاألغلب العجلي والعجاج فـي الرجـز كـامرئ           تفنن ثم أتى العجاج بعد      ،)$(عهد النبي   
  .)6(" في القصيدوالمهلهلالقيس 

هو أول من رفع الرجز وشبهه بالقصيد، وجعـل         : يقول ابن عساكر في ترجمته للعجاج     
له أوائل ونسيباً، وذكر الدار ووصف ما فيها وبكى على الشباب كمـا صـنعت الـشعراء فـي                   

  .)7(القصيد
إطالة القـول فيـه ، بـل        حد  تغيير الرجز عند    في  ميين لم يقفوا    غير أن الرجاز اإلسال   
خذوا ينظمون األراجيز في المدح والفخر والهجاء في إسهاب         أ ثم   ،توسعوا في معانيه وأغراضه   

 ويجعلون لها أوائـل ونـسيباً، مثلمـا كـان     ،ناعةصغراض الشعر في عناية و  أوتطويل وسائر   
                                                

   4، أراجيز العرب،  ينظر البكري، محمد توفيق)1(
  .19، ديوان العجاجالعجاج، :  ينظر)2(
  .2/613، الشعر والشعراء )3(
  1/283،تاريخ األدب العربي )4(
  .20، ديوان العجاجالعجاج، :  ينظر)5(
  .1/164، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده )6(
  .8/213، تاريخ مدينة دمشق) 7(
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 وجريه على   ر،وامتاز على كل حال بتعلقه باللفظ الناد       )1(.الشعراء يصنعون في قصائدهم  سواء     
  .)2(سنن الحوشَّية واإلغراب

ترى الباحثة أنهم عمدوا إلى تخفيف ما تتركه بساطة العروض وسذاجته في النفس مـن               
بة، والعبارات البعيدة المأخذ، ويعزز ما سبق شيء من انـدفاع           ي بحلية فنية من األلفاظ الغر     ،ملل

 إذ ،حيـاء والبعـث  ن لديهم ما يستحق اإلأ و ، على الراجزين الكبيرين أن قد ظلموا      عاطفي يشفق 
  .ا إليه من وضع صيغ جديدةوعملوا على زيادة ثروة المعجم العربي بما أضاف

  : رؤبة بن العجاج
إن رؤبة من الشعراء الذين كان لهم سبق في شعر الرجز، وكانت أراجيزه من الـشواهد      

 اللغوية الماسمه وكنيته،  : ها، وفي هذا الجزء من التمهيد سأتحدث عن حياة رؤبة من حيث           نى ب تَع
  .ونسبه، وقبيلته وأسرته وشيوخه ورواته والمكانة العلمية التي حظي بها

  :اسمه ونسبه
تَيـف بـن   هللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كُ ا واسم العجاج عبد)3(هو رؤبة بن العجاج 

نَى4(سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن ربيعة بن عميرة بن ح(  
 األمويـة   ويعرف بالتميمي السعدي البصري الراجز المشهور من مخضرمي الـدولتين         

 إال أن األصفهاني قد خالف      ، جميع الروايات  د واستقر القول عن   ،)5( من أعراب البصرة   والعباسية
م بن مالك بن أسامة بن الحـارث         وهو أبو حذي   ،في ذكر نسبه فجعله عبد اهللا بن رؤبة بن حنيفة         
  .)6(بن عوف بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم

                                                
 .20، ديوان العجاجالعجاج، :  ينظر)1(

  .500، الجامع في تاريخ االدب العربي ينظر، الفاخوري حنا، )2(
 خالكامل في التاري  ابن األثير،   . 2/761،  طبقات فحول الشعراء  الجمحي، ابن سالم،    . 2/336،  الشعر والشعراء ابن قتيبة،   :  ينظر )3(

ابن عساكر، . 121، مهرة أشعار العربجالقرشي،  . 120، المؤتلف والمختلفاآلمدي ، . 21/259، األغانياألصفهاني، . 2/86
ميزان االعتـدال   الذهبي،  . 1/187،  وفيات األعيان ابن خلكان،   . 11/149،  معجم األدباء ياقوت،  . 18/212،  تاريخ مدينة دمشق  

كـشف  خليفـة، حـاجي،     . 2/464 لـسان الميـزان   العـسقالني،   . 14/165 الوافي بالوفيات الصفدي  . 2/56،  في نقد الرجال  
بغية الطلب في تاريخ ابن العديم،   . 10،  هدية العارفين البغدادي، إسماعيل باشا،    . 1/89،  خزانة األدب البغدادي،  . 1/790،الظنون

ابن األنباري محمد بـن     . 219،  الشفاء في بديع االكتفاء    النواجي،   4/173 معجم المؤلفين كحالة، عمر رضا،    . 8/3696،  حلب
  .  86، رسالة في غريب اللغة: قاسم

  . 7، ديوان العجاج العجاج،: رينظ) 4(
  220، الشفاء في بديع االكتفاء ، النواجي، 1/9 خزانة األدب، البغدادي، 5 الديوان ،)5(
  .20/344، األغاني )6(
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  :كنيته
 بهـا أبـاه إذ      بعاِت وجاءت الثانية في أرجوزة له ي      ،)1( وأبي الجحاف  ،يكنى بأبي العجاج  

  )2(:يقول
  اِف ُیَع        أْواُهاَز َج       ج       ازاُه أْن

  
  وك  ان یرض   ى ِمن   ك باإلن   صاف   

  اِفـ    ـ الِعطُع واِس    َكْی    َل َعَوْھ    َو    )3(حَّ   اِفَجالن  ك ل  م ُتْن  صف أب  ا     ِإ  
  )4( محمد راجز من الفصحاء المشهورينووكني أب  

فيهـا اخـتالفُ   ويبدو ذلك من رواية ذُ   ،اة مازوا رؤبة ورجزه   ح أن الن  وجلي معنـى  ِكر 
ى ألـسنة    ولكن هذا التمايز القريب من التكامل ظل متداوالً عل         ، بأنه ال يعرف معناه    وُأِتهم ،اسمه
 فجاءه شُبيل بن عـروة      ،كنت عند أبي عمرو بن العالء     : " أساتذة قال يونس   أوما تالميذ   إ ،اةحالن

فألقى إليه لُبدة بغلته، فجلس عليها، ثـم أقبـل عليـه             ، بن العالء  و عمر و أب إليه م فقا ،)5(الضبعي
: قـال يـونس   . ما عرفه تكم هذا عن اشتقاق اسمه ف     ب رؤ سألت يا أبا عمر،   :يحدثه، فقال له شبيل   

  ْؤفلما ذكر رمعد بن عدنان أفصح مـن  أنلعلك تظن :  ثم قلت له، فرجعت إليه،ملك نفسيأة لم ب 
!  جوابـاً؟  يجـر وبة؟ فلم   الرووبة  الرووبة  الرووبة  الرووبة   فما الر  ،ةبْؤر غالم   فأنا! رؤبة وأبيه 

 وقـد   ،قصد مجالسنا ويقضي حقوقنا   ييف  هذا رجل شر  : أبو عمرو وقال  ي  قبل عل أ ف ،وقام مغضبا 
: الروبـة  : ثم فسر لنا يونس فقال     ،ةب نفسي عند ذكر رؤ    أملكلم  : فقلت له .  واجهته به  فيماأسأت  

مـا  أي :  أهله بروبة وفالن ال يقوم     : يقال ، والروبة الحاجة  ،قطعة من الليل  : خميرة اللبن والروبة  
القطعة تدخلها فـي اإلنـاء      : والرؤبة مهموزة .  جمام ماء الفحل   والروبة. سندوا إليه من أمورهم   أ

وروبـة  . ال رؤبة فإنها بـالهمز  إكون الواو وضم الراء التي قبلها والجميع بس  )6(تشعب بها اإلناء  
 المـشترك    اسـم أو لفـظ      وهذا ما أطلق عليه اللغويـون      ،من األلفاظ المشتركة في معاٍن كثيرة     

  .)7(اللفظي

ْؤراسـم  : تح الباء الموحدة وبعدها هاء ساكنة في األصل       بضم الراء وسكون الهمز وف     ةب
  .)8(قطعه من الخشب تشعب بها اإلناء وجمعها رئاب

                                                
  .11/149، معجم األدباء ياقوت، )1(
 .99، الديوان )2(

  .58، الكلياتاإلذهاب والتنقيص، : الحجاف واإلجحاف )3(
  .4/173، لفينمعجم المؤ كحالة، )4(
ـ 140ت (راوية خطيب، شاعر نسابة، من أهل البصرة، له كتاب الغريب فـي اللغـة   :  شبيل بن عروة بن عمير الضبعي     )5(   ). هـ

  . 4/310، تهذيب التهذيبالعسقالني ابن حجر، :     ينظر
  .252-6/251، مادة روب، بلسان العرابن منظور، . 1/92، خزانة األدب، البغدادي، 11/149،معجم األدباء ياقوت، )6(
  .1/369، المزهرينظر السيوطي،  )7(
  .11/150، معجم األدباء ياقوت، )8(
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 رؤبـة بـن   نإ ":في باب ما يغير من أسماء النـاس (وفي ذلك قال صاحب أدب الكاتب    
 )1(  خـالف  المهموز يجوز تخفيف همـزه بـال   ألن؛ وهذا الحصر باطل  ،العجاج بالهمز ال غير   

 أيبـة  ؤرض رأوإنما سمي رؤبة بواحدة من هذه خامسها يقال       :  حيث يقول  ،ى ما ذكر  ويزيد عل 
ثامنها فترة الكـسل مـن كثـرة    ، و  وسابعها روبة الرجل عقله    ، الزعرور ةكريمة وسادسها شجر  

  .)2( وله معان أخرى،شرب اللبن فهو من األضداد

  :مولده ووفاته
وخمـس   )3(خمس وستين للهجرة  ي سنة   ه ولد ف  نّأح   الثوابت ترج  تلكم على   طالعاالبعد  

  .)4(وثمانين وستمائة للميالد
كان يجول فـي    ، و )5( الجيوش الغازية وبلغ الهند    بِحصو ، في البادية  أبيهبة مع   ؤنشأ ر  

 إبراهيم ولما ظهر    )6( البصرة إلى يكون له مقر ثابت وانتقل       أندون  ،   كرمان أوالتجارة بخراسان   
 البادية مـن  إلى خرج رؤبة هاربا    ، على بني العباس على البصرة     اهللا بن الحسن العلوي    بن عبد ا

خمس وأربعين ومائة    سنة   )9( ومات زمن المنصور   )8( أسن  وكان قد  )7(الفتنة فمات في ذلكم العام    
  . )10(سبع وأربعين ومائه للهجرةل سنة ي وقللهجرة،
  :قبيلته

 قبائل العرب ومن أشهرها     أكبررؤبة بن العجاج، وهي من      تميم هي الموئل األول لقبيلة      
 تميم وادي نجد شرقي الجزيرة العربيـة        وكانت تنزل  ،في السياسة واألدب في الجاهلية واإلسالم     

 العراق في اإلسـالم  إلى وقد هاجرت منها مهاجرة كبيرة ، أطراف السواد في العراق   إلىوتنتشر  
برى التـي وقعـت فـي        وشاركوا في األحداث السياسية الك     ،ونزل جمهورهم في مدينة البصرة    

زد اليمنية عامة في السيطرة والسيادة حتى       العراق إبان القرن األول من الهجرة ونازلوا قبائل األ        
 يوم العقر عنـد   ومائة للهجرةاثنتينزدي سنة    بعد مقتل يزيد بن المهلب األ      اًتمت لهم الغلبة أخير   

                                                
  . 72  ابن قتيبة، )1(
 . 1/298، المزهر السيوطي، )2(

  .3 الديوان، )3(
  .1/790، كشف الظنون، خليفة، حاجي، 11/150،معجم األدباء، ياقوت، 14/149، الوافي بالوفيات الصفدي، )4(
  . 500، الجامع في تاريخ األدب العربيالفاخوري، حنا، :  ينظر)5(
  .1/285 تاريخ األدب العربي ينظر بروكلمان، كارل )6(
  .6/465 ،لسان الميزان، العسقالني، 2/331، وفيات األعيان، الصفدي، 8/125، األغاني البغدادي،) 7(
  .11/150 معجم األدباء ياقوت، )8(
  6/597الطبري تاريخ الطبري، : ينظر )9(
  .1/790 كشف الظنون، خليفة حاجي، 11/150،معجم األدباء، ياقوت، 14/149، الوافي بالوفيات الصفدي، )10(
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ئل اليمنية والمضرية في العراق     ويعد ما سبق صورة من الصراع الذي استحكم بين القبا         . )1(بابل
  .)2(وخراسان

  :أسرته
 لم تسهب فـي     فهي  ، المصادر القديمة التي ترجمت له قليلة      ن أل ؛تكاد تنعدم أخبار رؤبة   

عنا تفاصيل أخبـاره ولـم      غابت  لذلك   ؛تثري وكل ما فيها نتف قليلة من األخبار ال          ،عنهالكالم  
  . الكثيرنعرف عن أسرته ومعالم حياته

دت الباحثة إلى البحث واالستقصاء في أراجيزه لعلها تجد فيها شـيئاً يفيـد هـذا                لذا عم 
السبيل، تنضم إلى األخبار التي وجدت في المصادر القديمة، ويستَلَّ منها جميعاً رسـماً لمعـالم                

  .  ولم تنته الباحثة إلى نتيجة ذات قيمة. حياة رؤبة

سرته امتـازت بالعراقـة واألصـالة        أ أن  إال )3(رؤبة من أعراب البصرة المخضرمين    
ها وغريبها وهمـا مـن فـصحاء        شي باللغة وح   عارفاً  مجيداً راجزاً ج فكان أبوه العجا   ،والمعرفة

ه العبـاس  عمو.  وأفصحأبيه من  أكثر شعراً،ورؤبة من فصحاء العرب، )4(اإلطالق العرب على 
  .)6( في الرجز باعاهللا وعقبة ولهما  وله ولدان عبد،)5(راوية نسابةعالم عالمة 

ذكر  ولم ي  ها لم تعمر طويالً    أنّ  إال  كانت الزوجة األولى للعجاج    أم رؤبة  نإ :والجدير قوله 
وتشير األخبار أنهـا آذت رؤبـة       ،  )7( يبني بامرأة أخرى اسمها عقرب     أن العجاج   اسمها فاضطر 
ة بـسبب   بذ منا أبيهه وبين    بين ،المزاجحاد   أبيهبل  إعى  ر ي  حدثاً وكان رؤبة شاباً  ،  وناصبته العداء 

  .)8(بل العجاج وترك رؤبةإتقسيم التي تعمدت  ،هذه المرأة

فهـذه  . ت بحياة رؤبةقالمكابدة من اآلثار السلبية التي حا   ووانطالقا مما سبق يظل العنف      
بل العجاج بـين أوالدهـا      إ قد قسمت  أبيه زوجة   أن وهذا المزاج الحاد يبدوان حين علم        ،ةذالمناب

 فقالت عقـرب  ،فعلأ ووأفعل ، وانتجع بها الغيث، ألقاتل بها السنينيأنَّ مِسقْ فكان ي  ،بةرؤوتركت  
 إبلـك  اتبع   ، وصاح به  هرجالعجاج وز   بعدك فخرج إليه   بنا ،اسمع هذا وأنت حي فكيف    : للعجاج

ورجفخرج رؤبة    ،  زه رجمهـم   وبـات يه ، وكذا ورمى بنفسه،موعدكم كذا:  رجليه فقال للرعاةي
                                                

   .3 ،الديوان )1(
  .3، ديوان العحاجالعجاج،  : ينظر)2(
  .8/3696، بغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم، :  ينظر)3(
  .1/91 خزانه األدبالبغدادي، :  ينظر)4(
 .1/356  والتبييننالبياالجاحظ، : ينظر)5(

  .نفسه والصفحة نفسها:   ينظر)6(
  8/3706، بغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم، :  ينظر )7(
  .5، ديوان العجاجالعجاج، :  ينظر)8(
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قد كان هذا الشيخ ما قـد علمـتم         :  أشياخ من قومه فقال    إلى فلما كان بأعلى سحرين جاء       ،ليلته
 لـو كـان     ،وقد جاش صدري بـشيء    ،  ون الشعر وتعرفونه  و تر فقدن لم تكونوا شعراء     إنتم و أو

: بلي فاصدقوني عن نفسي فقالوا    إ إلى رجعت    وإال يكن شعراً   ، ال يغضض   بحر منه فعندي   اًشعر
  )1(:أنشدهمهات ف

  اِفجَّ       ا الَحف أَب       ِصْن        ل       م ُتَكإنَّ       
  اِفن      َصاْإلب َكْن      ى ِمَض      ْر َیك      اَنوَ  
  عط        اِف الِتُعاِس        َو َكْی        َل َعَوْھ        وَ  
  

غربهواهللا لقد أخذت    :  فقالوا ةٌرجوزأ في   فمر   أشعر ه وألنت ردت بحر  وسلكت منهجه وو 
 فليتـك تقـول   ، يعني مرعى لهم  ؟لة بوى اللي  جنألعبت بك   :  وسمع العجاج وخرج إليه فقال     ،منه
اشـهدوا أنهـا طـالق    :  عقرب بيـده فقـالوا  أمرن َأ اشهدوا ب: ولكنك أوغد من ذلك فقال ،شعراً
  .)2(سبعين

 ألنـت :  حين قالوا  أبيهلوه على   قروا بشاعريته وفض  أ أشياخ قومه    أنونستشف مما سبق    
 أمور شـائكة أدت     فكلهاسرة والمال    فهو يفقد األ   يه، الدوافع عند رؤبة ال شعور     أن إالاشعر منه   

 فخلفت لي قالئـص     ، أمي ماتت  أن قول الشعر    إلى نيأول ما هاج  :  يقول ، اضطراب نفسيته  إلى
وجعل أبي يطلبنـي حتـى   :  قال، فدخلت بيتها فجلست فيه  ، فجئت فدخلت حجر نباذة روية     ،أربع
 ،سي فأدركته رقـة القلـب  أ رجني ومضى بي حتى ش   فَم لي بعقال فكتّ   ز وقد احت  ، فدخل ، علي دّل

ـ      إن وأطعمني ثم قال     وشواء فاشترى لي لحماً   فتمـدح رفك فهـل تخـرج       مالي ال تقدر على س 
  )3(الملوك

ـ ، حالهفيقول شاكياً أفضت العقبات المادية واالجتماعية إلى كشف شاعرية فذة عند رؤبة           ي وتجن
حتى كثـرت وصـارت      ، اإلبل ى وضم أكتافه في العمل ورع     ، أطرافه ب عص ى بر أن بعد   أبيه
  )4(:لفافاً

  ي ال     ضاِفاَكَد َج     ْني ِم     ظِّ      َحَتْی     ًلَف
  اِفَف             ي َكِن             رَكُت َتأْن ُعْق             الَنوَ  
  

 من دجاجكم    خير إنها : فيقول ،ر ويشويهن ويأكلهن  أ الف يصيده  نَّأ عنه   أثرومن غرائب ما    
ألنها تأكل الب5( والتمرر(.  

                                                
  .99، الديوان )1(
  .8/3806،  بغية الطلب في تاريخ حلب ابن العديم،)2(
  .نفسه والصفحة نفسها )3(
  .100 ،وانالدي )4(
 .377-2/376، الشعر والشعراء ينظر ابن قتيبة، )5(
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  : شيوخه
 من  وعده البكري والنسابة   ، هريرة رضي اهللا عنه    يأبه و ي سمع من أب   نَّهإالروايات  تقول  

  .)3(دغفل بن حنظلة )2(وزاد ابن العديم. )1(التابعين

  :رواته
 والنضر  )5(ان ويحيى بن سعيد القطّ    )4( معمر بن المثنى   د وأبو عبي  ،اهللا روى عنه ابنه عبد   

حمـر  الء وخلف األ   وأبو عمرو بن الع    )7(وسأ وعثمان بن الهيثم وأبو زيد سعيد بن         )6(شميلبن  
  .)9 ( فنراه يقول أنا غالم رؤبة)8 (ويونس بن حبيب

  :األدبيةمكانته 
 تكـون  أن جملة من القواعد والثوابت ما كان لهـا      عنيتكشف بنية الخطاب في العربية      

 يء فـالمجتمع ينـش    ،غوية والنحوية لعلى هذه الشاكلة لوال استجابة العربية لجملة من المقاييس ال         
فـرغم معانـاة رؤبـة      ،   االجتمـاعي  يتهيأ للتميـز   وأن ، يعتد الواحد منهم بذاته    نأأبناءه على   
 :يـونس اة فقيل لغالمـه  ح صفاته من أفواه النّلتَسفتُ ، حظي بتميز من مجتمعه  أنه إالاالجتماعية  

 هما أهل القـصيد وإنمـا       :فقال الرجاز   عنِِلم نَ : فقيل له ،  فقال العجاج ورؤبة    الناس ؟  أشعرمن  
  .)10 ( أشعرههالم فأجودالشعر ك

 كما   يونس بن حبيب النحوي يمايز رؤبة على غيره من الشعراء          أنومن الالفت لالنتباه    
  .نه يواكب بين القصيد والرجز في المنزلةأ

                                                
  .4/147، الوافي بالوفيات الصفدي، )1(
  .8/3696، بغية الطلب في تاريخ حلب )2(
ميزان االعتدال في الذهبي، .  دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة الذهلي الشيباني، نسابة العرب يضرب به المثل في معرفة اإلنسان           )3(

  . 1/328، الرجالنقد 
أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري من أئمة العلم باألدب واللغة، أخذ عن يونس وأبي عمر بن العالء له مؤلفات كثيـرة              ) 4(

  . 236، المعارفابن قتيبة،  .5/105، وفيات األعيانابن خلكان، ). هـ213ت (المجاز في غريب القرآن، : منها
، كشف الظنون في أسامي الكتـب والفنـون       خليفة، حاجي،   : ينظر. ان التميمي أبو سعيد، من حفاظ الحديث       يحيى بن سعيد القَطّ    )5(

  . 8/147، األعالمالزركلي، . 1460
النضر بن شميل بن خرشة بن كلثوم بن عنزه بن زهير بن السكب الشاعر بن عروة بن حليمة أخذ عن الخليل والعرب، وأقـام                         ) 6(

  . 2/305، بغية الوعاةالسيوطي، .  من أظهر السنة بمرو وخرسان، صنف غريب الحديث وغيره سنة، أول40بالبادية 
سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس بن زيد ابن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج أبو زيد األنصاري، اإلمـام       ) 7(

، بغية الوعاة السيوطي،  : ينظر.  عليه اللغة والنوادر والغريب    المشهور، كان إماماً نحوياً، صاحب تصانيف أدبية ونحوية وغلبت        
  . 15/20، الوافي بالوفياتالصفدي، . 2/30، إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي، . 1/536

  .11/149،  معجم األدباء ياقوت،)8(
  .4/148، الوافي بالوفيات الصفدي،: ينظر) 9(
  20/345 األغاني  األصفهاني،)10(
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 سـمعت  :حمر حيث يقول خلف األ، عالمةغوياًلُ رؤبة كان أن األحكام   تلكم من   ُأثرومما  
 وهناك قناعة راسـخة  )2(" بما تؤمرفأصدع:"وله تعالى من ق )1(ن أعربآ ما في القر : رؤبة يقول 

 رؤبة لـيس بـالقوي ولكـن        أن فالنسائي يرى    :لدى الباحثة أن ثمة فوارق فكرية بين النحويين       
 شهرة  إلى ويحتكم التوصيف    ، شعرية أوما جسدية   إ المفارقة   تلكموقد تكون   ،  )3 (راجيزه مشهورة أ

ال بلهجـة   إهت لهجة الحسن البصري     ب ما شَ  :ي فقيل  وتشبيه لهجته بلهجة الحسن البصر     هأراجيز
بكـالم  يـشَّبه    وكالم الحسن البصري     ، صخر من بسيل   يشَّبهيقول األصمعي كان رؤبة      )4(رؤبة
  .)5 (رؤبة

وحري  أن ي فـال يفتـأ يخبرنـا       ، التالميذ ألساتذتهم األفاضل بالعلمية وغزارة المورد      قر 
فسد لسانه غير رؤبة بن العجاج والفرزدق       أُُ إالر  الحض أقام ب   بدوياً  لم أر  :عمرو بن العالء فيقول   

  .)6(نهما زادا على طول اإلقامة حدةإف
تـه  غ وفـصاحته وسـالمة ل  هللمستقرئ كثرة اآلراء وإجماعها على شهرة أراجيز     يظهر  

ـ م الشعر بـذي الر    خت": تبع عمرو بن العالء إذ يقول فيه أيضا        وي ،وتشبيهه بالحسن البصري    ةم
ت قد ذهب شعره كمـا ذهـب طعمـه     هو حي كمي  : قال  رؤبة حي ؟   إن: والرجز برؤبة فقيل له   

 هـم   إنمامرقعون ومهندمون   :  فهؤالء اآلخرون الذين يقولون اليوم؟ قال      : فقيل ،ومشربه ونكاحه 
  .)7 ( فمن غيرهمئاًسي قالوا وإن ،نا سبقوا إليهس قالوا حَإن على غيرهم كَّل

ذ يمدح إياد بن الوليد البجلـي،        إ ،ا اشتمل عليه شعره من غريب األلفاظ      قيل في فصاحته وم   
  )8(:شراف العرب بهذا القولأوهو من 

  اوَس           دُّ الُقِةزَّ الِع           بَّ َرُتْوَع           َد
  اـوَس        اُق النَُّعرْق         ال َیْن َم        اَءَع        دُ  
  )9(س      اوُغْر الَمَكَھ      ْجا َوى أراَن      تَّ      َح  

 أمـك ويـل  : حدهما يقول لصاحبه أفجعل  : اح عن يساره قال   ميت عن يمينه والطرم    فإذا الكُ  :قال
  .)10(خبرهماأ فرغ جعال يسأالنه عن الغريب ففلما:  قالأفسح أفسح

                                                
 .8/3713، بغية الطلب في تاريخ حلب: ، ينظر14/148، الوافي بالوفيات:  ينظر)1(
  .94، الحجرات )2(
  .2/57، ميزان االعتدال في نقد الرجالالذهبي، :  ينظر)3(
  .2/576، الشعر والشعراءابن قتيبة، :  ينظر)4(
  .8/3705، بغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم، :  ينظر)5(
  . هانفسه والصفحة نفس )6(
  .8/3705، بغية الطلب في تاريخ حلبابن العديم، : ينظر) 7(
  .68، الديوان )8(
،  لسان العـرب ابن منظور، : أعطاه ماالً وولداً كثيراً، ينظر    : ه اهللا ماالً وولداً   سمبارك كثير الخير مرزوق، ورغ    : مرغوس  رجلٌ )9(

  .6/183مادة رغس، 
  .18/212، تاريخ مدينة دمشق، عساكر ابن )10(



 14

وإن دلّت الرواية على شيء فإنما تدل على مكانة رؤبة الشعرية بين نظرائـه الـشعراء ورفـع               
  .يهامكانة الرجز إلى مكانة القصيد، ومدى تعلّق رؤبة بغريب األلفاظ وحوش

يـونس   إذ روي عن   ، عن مدى فصاحة رؤبة    ينجلي انبيأثراً  حمد  أولعل لقول الخليل بن     
ـ اهللا دفَ  عبـد أبـا  يا :ليحمد بالبصرة فقال ألقيت الخليل بن    :  قال بن حبيب ا ا الـشعر واللغـة   نّ

  .)1(هذا حين انصرفنا من دفن رؤبة بن العجاج: فقال وكيف؟:  فقلت له،والفصاحة اليوم
ف ِر كما ع   شاعراً  من النحاة أو الرواة أو النسابة في أن رؤبة كان فصيحاً           حدأ ِريماولم  

 يبدو ذلك مـن     ، إال أنها ال تخلو من الحكمة والدراية       ، فعباراته قصيرة  ،عنه اإليجاز واالختصار  
 ومن  ،من ساء خلقه عذب نفسه    : م عن مدى بيانه وإيجازه فكان يقول      ِنت عنه وتَ  رِثاألقوال التي أُ  

  )2(. الرجال سقطت مروءته وذهب كرمهالحى ومن ،كثرت فكرته سقم جسمه
نه تـزوج   إقيل  ف ، الشعراء ىن كثير من قدام   أشفي هذا   نه  أيكتنف الغموض حياة رؤبة ش    

روى أ:راجيـزه مثـل  أ والثابت ذكر مجموعة من النساء فـي      ، وال دليل يثبت ذلك    ،مرات عديدة 
  . جانبه حتى شيخوختهإلى الزوجة التي بقيت أروى وقد تكون ،وهند

 وقد تكون هنـد     ،جاء ذكرها في أراجيز رؤبة أربع مرات       )3 (د هنا أو اً هند والمالحظ أن 
   :)4( فيقولأروى وأمها ، لرؤبةبنتاً

  ن   ادإْف ٍلْوَق    ِبىَوأْر ْتَض   َر َعْدَق   
  

  رواْداإل يِِّج   ف  ي الَنسًاْم   َھل  ُتُقَف  
   :)5(ويقول بعد خمسة أبيات  

  ْاد ھنَّ        ذاك أمُّْنِم        ب       ْتجَِِعَو
  

  اْدـ    ـمْھ باإلیًاي راِض    ِن    ا رأْتمَّ    َل  
   :)6(رجوزة أخرىأويقول في   

  اَدْن      اھا ِھَدو َص      ُعْد َی      ٍةل      َدَبَو
  

  داــــ     ـْجھ     ا َوْیَل َعَلْی      اللَُّجیَِّھ     ُی  
  :)7(ويقول  

  عاَل أْص     رٍوْم      َعمُّن    ي أُ أْتا َرمَّ     َل
  

  عاَرْعَرَس       ن      ًایِّان      ي َلَر َتْدَق      َو  
  اَع    َراْف ًاف    ْح َوھ    اِنْدباَأل ُحَسْم    َأ  

  
  ع     اَفْن َتأن ا ب     ِھُوأل َت     َال َوقال     ْت  

  عاَسسْع   َت م   ا َعَر م   ا أْس   ُدْن   ِھ ی   ا  
  

  ع     ابََّتا َتَبع ال     ِصْب     ا َتَج      َرْوَل     َو  
  اَع    َدْوَأ م   ا َو ُل   اَدنَّ    ی   ا َھُتْل   ُقَف  

  
  ع    ا اللوَّراِقالِف     ع    اِتْو َلُتأْی    َر  

  
                                                

  .8/3705، بغية الطلب في تاريخ حلب ابن العديم، )1(
  .نفسه والصفحة نفسها) 2(
  .15/101 مادة هند، لسان العربابن منظور، : ينظر) 3(
  .28، الديوان )4(
  .28، نفسه )5(
  .42، نفسه) 6(
  .88، نفسه )7(
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ذكـر   اً هند أن عن امرأتين هما أم عمرو وهند والواضح         نه يتحدث إلى أ وتشير األبيات   
   . عمروابنهاروى واسم أروى ومرة مع أم عمرو وقد تكون هي أاسمها مرة مع 

علـى   كما تدل    ،روى في رجز رؤبة إحدى عشرة مرة      أنه جاء ذكر    على أ وتدل األبيات   
 معنـى ظي يحمل المدلول     فالمشترك اللف  ،ذكر اسم امرأة هي أم عتاب وقد يريد بها كثيرة العتب          

  :)1( فيقول رؤبةمجازياً
  اْبّت       َع أمُِّم ب     اللوْ ْتَرَك       َبْدَق      
  

  اْب الَن  ِدْل   م  ن ِجَيْھ   َوب  ًاْل ِثوُمُل  َت  
 أنها كثيرة العتب واللوم وهـي أسـن     ة ويريد بهذه الكني   أم عتاب نفسها،  روى هي   أ أنوالمالحظ    

  .منه
  :)2(يقول رؤبة ، أم هنادأوروى أتاب هي ن أم عأله، وبنت  داً هناأنيؤيد ما سبق 

  ي بنت   يّبُس ال َت   رٍوْم    َعَتْن   ی   ا ِب
  

  ِتْنَس أْح      إْنك ساُنك إْح      ُبْسَح        
  . مع أم عمرو دائماً تكون هناد بنتا له هو اهتمامه بهذه البنت وذكرهاأنمما يجعلنا نرجح و  

لسن وكان رؤبة    صغيرة ا  تها كان  وال بد أنَّ   هيلى هي عرس  ُأب أنويصرح في موضع أخر     
  )3 (يلى الزوجة الثانية وجاء ذكرهما مرتينُأب، وبهذا تعد و فوق أ كهالًرجالً

  )4(: يقول رؤبة
  ب        اْجى ُعیَل        ُأَبي ّن         ِمْتَكِحَض        َو
  اَب         َأ ل        یِن جَ ِدي ًبْع         ِن         ا رأْتمَّ         لَ  
  ماط       ًا ُش       ْھبا َحِبْی ال       شََّن ِم       أْتَر  
  اَبْض الَخ       سَُّم       و َتأ ضًا بْی       ُكَرْت       تُ  
  ب      ا ْر ِذالم      اً  َكىس       ْر ِعْتَط      َبَتواْع  
  ب         اْطي الُعكَِّذ ُت         ی         راٍنِن ِبَق         ْدحًا  
 من  أ تهز  أنها ه يذكرها في موضع آخر    نَّإال أ  يتغزل بها    صبيةوتبدو في البيت األخير فتاة جميلة         

  :  )5(شيخوخته وذلك في قوله
  ِھبََّس     ُأ ْمَل      َوَيى ِل     َل     ْیُأَبت قاَل     

  
  ِھلَّ     َد  الُم     ُةَل     ْفال َغإ نُّم     ا ال     ِس  

يعج ديوان رؤبة بقصائد المدح والفخر والوصف، وقد اشتمل ديوانـه علـى أكثـر األغـراض          
الشعرية فنراه يمدح رجال العصرين األموي والعباسي، فوصف الممدوحين بالبطولة والـشهامة            

مدحهم، القاسـم   ومن أشهر القادة األمويين الذين      . واإلباء والكرم كعادة الشعراء في ذلك العصر      
                                                

  .5، الديوان )1(
  .3، نفسه )2(
  .20/161، األغاني األصفهاني،) 3(
  .13 ،الديوان )4(
  . 165، نفسه )5(
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، ومسلمة بن عبد الملك الذي هزم يزيد بـن المهلـب عـام              94بن الثقفي الذي افتتح السند سنة       
هـ، وكان مدحه له نابعاً من األعماق ألن رؤبة كان مضرياً وكان المهلب أزديـاً، وكـان                 102

ن عبد الملك   النزاع محتدماً بين تميم واألزد في البصرة وخراسان، ومن مدائحه مخاطباً مسلمة ب            
  : )2(، رؤبة فيقول)1(فهو من أصحاب الحظ األوفر من مدائح

  
  باْب ِش  داُد األْس   َكْی  فَّ َكِضْیي َف  ِف  
  

  اْبجَّ       الُح ذاُتالِمُة اإلْس      بَّ      ُقَو  
  س ابْ  األْرب الِ ي الِجأِس  ھ ا رَ تاُدأْو  

  
  واْب األْب    َنْیُع َب    ھا الراِف    ُكْمَس    َو  

  ضاباألْھ  ُدالِم   ْني عَ َل أجْ ِلاللْیَك  
  

  قاْب األْش  ُمِنی فِ یِب  اِخَني الشَ ساِم  
  . وامتدح العباسيين، ومنهم أبو العباس السفاح، وأبو مسلم الخراساني وغيرهما  

  :االحتجاج اللغوي
خالل اعتمادهم علـى    من  لها اللغويون والنحاة    ة أص  مؤشرات دالَّ  إلىهذه الدراسة   تستند  

 النقلية التي   األصول وهي   المنثورريف وكالم العرب    ن الكريم والشعر العربي والحديث الش     آالقر
 لكن االحتجاج بهـا كـان       ،ناحية النظرية القام عليها االحتجاج واالستشهاد والتوثيق اللغوي من        

  .)3 ( يكن االعتماد عليها بدرجة متساوية، ولم من الناحية العلميةمتفاوتاً

 الـشعر   ه ويشمل قـسمي   ،جومن الثابت أن كالم العرب مصدر مهم من مصادر االحتجا         
 وأما كالم العرب فيحتج منه بمـا ثبـت عـن            ":وطي يقول   ي فهذا الس  ،والنثر قبل اإلسالم وبعده   

 عنهم باألسانيد المعتبرة مـن نثـرهم        الثقات بكل ما رواه     دتَعيو. )4("الفصحاء الموثوق بعربيتهم    
   .وشعرهم

ل وحكم وغير ذلك مما تقتـضيه   به ما ورد من خطب ومخاطبات وأمثافيقصدأما نثرهم   
بية حين يفـصحون بمنطـق      سوة والص شؤون الحياة على لسان األعراب العقالء وعلى لسان النّ        

شـد  أ وال األسـماع، لذ فـي  آنق وال أأليس في األرض كالم هو أمتع  ":  يقول الجاحظ  )5(العربية
 من طول استماع حديث األعـراب        للبيان  وال أجود تقويماً   لساناًأفتقُ  اتصاال بالعقول السليمة وال     

  .)6("العقالء الفصحاء

                                                
  .20/161، األغانياألصفهاني،  : ينظر)1(
  . 10، الديوان )2(
   .176 علم اللسان فقه اللغة العربيةبن مجاهد، عبد الكريم، :  ينظر)3(
  .9، االقتراح) 4(
  .نفسه والصفحة نفسها) 5(
   1/145 ،البيان والتبين) 6(
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 ؛وأيامهم به عرفت مآثرهم وحفظت أنسابهم       ،ن الشعر ديوان العرب   إ عن الحصر ف   ونأياً
 يقـول  )1 (لذا حرص العرب عليه وعلى روايته أكثر من النثر فجاء على درجة عالية من اإلتقان         

أكثر مما تكلمت به من جيـد المـوزون فلـم     ما تكلمت به العرب من جيد المنثور   ": ابن رشيق 
  .)2( "هرشْ وال ضاع من الموزون عهيحفظ من المنثور عشر

 العلماء األوائل حددوا الزمان الذي سلمت فيه األلسن من اللحـن            فإنا على ذلك    سوتأسي
  .اللغةن التي يأخذون من أهلها ماكوالفساد وكذلك األ

ل عرب الجاهلية وفصحاء اإلسالم حتـى منتـصف         أما الزمان فقد قبلوا االحتجاج بأقوا     
  .)3( أواخر الرابعة في الباديةإلى الحاضرةالمائة الثانية في 

  :)4( طبقات وجعلوها أربع طبقاتإلىلذلك قسموا الشعراء الذين يحتج بأشعارهم 
  .وهي طبقة الجاهليين ممن عاش قبل اإلسالم كامرئ القيس والنابغة: الطبقة األولى

بن ثابـت  ن  وحساكلبيدوهي طبقة المخضرمين ممن عاش في الجاهلية واإلسالم   : ثانيةالطبقة ال 
  .وهاتان الطبقتان يستشهد بشعر شعرائهم بإجماع النحاة

كجريـر  وهي طبقة اإلسالميين ممن عاشوا في اإلسالم ولم يـدركوا الجاهليـة             : الثالثة الطبقة
:  وفي ذلك يقول البغـدادي   ،ية شعر شعرائها  اة القدماء في حج   ح وهذه الطبقة يختلف الن    والفرزدق

فكان أبو عمرو بن العالء وعبد اهللا بن أبي اسحق والحسن البصري وعبد اهللا بن شرحة يلحنون            "
  )5("عدونهم من المولدينيوكانوا . ضرابهمأالفرزدق والكميت وذا الرمة و

ه ال يحتج بكالمهـم     نَّألى  اة ع ح وهؤالء يجمع الن   والمحدثينوهي طبقة المولدين    : الرابعة الطبقة
   بـن هرمـة    إبـراهيم جمـاع    باإل األسـاس  من يحتج بشعره علـى هـذا         آخرفي اللغة وكان    

 يـدونون أما أهل البادية فقد اسـتمر العلمـاء          تم األصمعي به الشعر   الذي خَ  )هجري70-150(
  .)6(لغاتهم حتى فسدت سالئقهم في القرن الرابع الهجري

 بعـدها  أوختالف قربهـا    ااختلفت درجاتها في االحتجاج على      و القبائل فقد    أ: أما المكان 
من االختالط باألمم المجاورة فاعتمدوا كالم القبائل في قلب جزيرة العرب وردوا كالم القبائـل               

  .)7 (األعاصم جوار أوالتي على السواحل 

                                                
  . 104، كتاب الصناعتين العسكري، أبو هالل، .4، أراجيز العرب ينظر، البكري، محمد توفيق، )1(
  .1/20 ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )2(
  . 2/5، الخصائص ينظر ابن جني، )3(
  .21-1/20 خزانة األدبالبغدادي، : ينظر. 1/72 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ينظر ابن رشيق القيرواني، )4(
  .21-1/20 خزانة األدب )5(
  .26، االقتراحالسيوطي، : ينظر) 6(
  .20، في أصول النحواألفغاني، سعيد، :  ينظر)7(
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 مِك ح ومن خالل التأسيس القائم على مبدأ العزلة والتوغل في البداوة والبعد عن االختالط            
خـذ  ُأ والذين نقلت عنهم اللغة العربيـة وعـنهم          ،على القبيلة وذكرت القبائل التي يحتج بكالمها      

ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطـائيين ولـم         .وأسدقيس وتميم   : ومن هذه القبائل   ،اللسان العربي 
ـ     ا الذي   األساس ثم أضاف السيوطي     ،)1( يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم      ذا عتمد عليه فـي ه

 ممن كـان يـسكن      البراريوبالجملة فلم يؤخذ عن حضري قط، وال عن سكان          ": التحرير فقال 
  .)2(" حولهمالذين األمم أطراف بالدهم التي تجاور سائر 

ولهذا :  عندما يقول  ، وهو اقتراب القبيلة من قريش     ر، آخ أما ابن خلدون فيزيد عليها قيداً     
بعدهم عن بالد العجم من جميع جهاتهم ثـم مـن           صرحها ل أكانت قريش أفصح اللغات العربية و     

 من بعد عـنهم     وأما ، وبني تميم  أسدانة وغطفان وبني    ناكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني ك      
 الفـرس والـروم   ألمـم رين و وقضاعة وعرب اليمن المجاوإياد وغسان   وجذام ولخممن ربيعة   
لى نـسبة بعـدهم مـن قـريش كـان       وعاألعاجمفلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة   . والحبشة

  .)3 ( الصناعة العربيةأهلاالحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عن 
 الفصاحة في عصر االحتجاج اللغوي عند التحديد المكاني والزماني          لواقعلم يقف تلمسنا    

بل  بجنس وال   ، وزمان بمكان اللغة الفصيحة السليمة ال ترتبط       أن نواجهها   أنوالحقيقة التي يجب    
 صوت  إلى لذلك فان الباحثة تضم صوتها       الخطأ، لغة سليمة خالية من      تنتجبالدربة والمعاناة التي    

 ال يتقيد بـالزمن     ، موضوعياً إطالقاً االستشهاد اللغوي    سمقايي نطلق   أنعبد الصبور شاهين في     
التنوع فـي   ف عنها الحرص على اللغة والتعصب لها و       ِر ع أقالم أنتجتهابل بالمادة اللغوية التي     

  .)4(ا للغة شبابهد العاميات وبذلك نجدإسفافاستعمالها والتنزه في 

 أصـول هم عند اللغـويين بخـارجين علـى         يت شك في الفصحاء الموثوق بعرب     ةليس ثم 
 عـن  األخـذ  ففي باب ترك ، الفصاحة تكون مع البداوةأي الوبر جني أهل كما ذكر ابن  ،العربية
 وأهـل  الحاضرةض اللغات    وعلة امتناع ذلك ما عر     " :يقول،   الوبر أهلخذ عن   أ المدر كما    أهل

 المـدر   أهل الوبر ما شاع في لغة       أهل لو فشا في     أيضاوكذلك  ......المدر من االختالل والفساد     
  .)5(" رفض لغتهالوجب وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها، باأللسنةمن اضطراب 

                                                
  . 1/211 المزهر )1(
  .نفسه والصفحة نفسها )2(
  .711، المقدمة )3(
  ، مجلة اللغة العربية بدمشق مجلد تـسع وسـتين، الجـزء           العربية الفصحى قدور أحمد محمد،    . 83-82،  دراسات لغوية  :ينظر) 4(

  . 55ول،      األ
  . 2/5، الخصائص )5(
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جم اللغة وكتـب قواعـدها يجـد كتـب           ومن ينعم النظر في معا     ": يقول سعيد األفغاني  
 اسـتعمال   أو معنـى    إثبـات ر على السواء فـي      ث في االستشهاد بالشعر والن     حظاً أوفراللغويين  

  .)1("كلمة
االستـشهاد  مـن   وترى الباحثة أن الشِّعر حظي بمكانة عالية عند اللغويين والنحـويين            

لعرب، والقرآن الكـريم نـزل      ؛ وذلك ألن الشعر لغة فصحاء ا      بالقرآن والحديث النبوي الشريف   
بلغة هؤالء الفصحاء، وحين نزل القرآن الكريم اعتمد المفسرون على الشعر في تفسير كثير من               

وقـال إذا  ". إذا تعاجم شيء من القرآن، فانظروا في الشعر العربي    " ويصرح ابن عباس     .مفرداته
 .)2(عربسألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان ال

  ):االحتجاج برجز رؤبة(اھد اللغوي الش
ن الكـريم   آ القـر  يشمل أجناساً لغوية مختلفة،    الشاهد اللغوي    أنيتجلى من ذلك العنوان     

حيث قام عليه االحتجـاج     ) القصيد والرجز  (اً وشعر اًوالحديث النبوي الشريف وكالم العرب نثر     
   .اً لغوياًشاهدرجز بال الباحثة ىعنَواالستشهاد والتوثيق اللغوي وتُ

هو الحاضر الماثل، مطلقاً أو خصوصاً، أثناء وقوع الحادث أو نحوه فهو يقف على              : الشاهد لغةً 
  . دقائقه كلها أو طائفة منها

 القضاء شخص سمع أو رأى حدثاً ما فهو يؤكد وقوعـه لـدى المحكمـة أو                 وهو في اصطالح  
م العرب أو ما جـرى مجـراه، كـالقران           فهو جملة من كال    :أما في االصطالح اللغوي   نحوها،  
  . الكريم

  : أقسام الشاھد اللغوي
ونعني بها ما جاء به من كالم العرب شاهد االسم أو الصيغة أو لمبنى              : الشواهد المعجمية : أوًال

تشتق من أصل لغوي، أو لمعنى تنصرف له هذه المفردة العربية أو تلك سواء كان معنـاً             
  . أصلياً أو مجازياً

في المرتبة الثانية بعد الشواهد المعجمية من حيث العدد ونقصد بها مـا            : الشواهد النحوية : ثانی اً 
 أو إعـراب    جيء به من كالم العرب شاهداً لعامل نحوي أو ألثر إعرابي أو عالمة بناء             

  . )3(أصلية
  .  الشواهد تنتمي إلى أدب العصور التي يحتج بكالم العرب فيهاهوالجدير قوله إن هذ

  .شواهد النقد والبالغة والعروض: ًاثالث

                                                
  .59، في أصول علم النحو )1(
   .1/24، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  )2(
  .277-270، 1992، مجلة النجاح لألبحاث، المجلد الثاني، العدد السادس، الشاهد اللغويجبر، يحيى عبد الرؤوف، :  ينظر)3(
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أما شواهد الشعر والرجز فهي من أكثر الشواهد عدداً، لوفرة ما روي منها، فالشعر معدن علـم                 
 . العرب وستر حكمتها وديوان أخبارها ومستودع أيامها

  :مكانة الرجز
ـ   النحاة واللغويين لمعرفة مكانة الرجز والرج   آراء هذه الدراسة    ءتستقري صر از فـي ع

 فـي شـد     أثـراً  األوزان بعض القدماء الواصفة بانحطاطه عن سائر        لمقوالت ولعل   ،االحتجاج
 أنم المقوالت التـي ال تعـدو   كوبمقدار ما يكون توسعنا في مضامين تل     .  ما يعضدها  إلىاالنتباه  
  . من اآلراء عشراتهحضدا يها مم مثال ردأو قول أثبتها إن عارضة أقواالًتكون 

   الرجز ضرب من الشعر يقال على بحر الرجز من ":  المقوالتتلكم في األصمعييقول 
 والرجل مـنهم يقـول      ،قل منزلة عند العرب في الجاهلية من القصيد       أ وهذا   )1(همشطور

  .)2("شطار القليلة المعدودة في بعض المواقفاأل
فلـو   )3(شعر من ال  اهوك ليس نالرجز المشطور والم  : حمدأويؤكد ما سبق قول الخليل بن       

 )َوَم ا َعلَّْمَن اُه ال شِّْعَر َوَم ا َیْنَبِغ ي َل ھُ      (: قال تعالى . )4()$( لم يجر على لسان النبي  كان شعراً 
)5(.  

 لقيـت   ":ثم يأتي عقب ذلك رد الخليل على نفسه حين لقي يونس بن حبيب النحوي فقال              
وكيف ذلك؟  :  فقلت اليوم،والفصاحة  اهللا دفنا الشعر      عبد أبا بالبصرة فقال يا     حمد يوماً أالخليل بن   

  .)6(  هذا حين انصرفت من جنازة رؤبة:قال
 من البيتـين  ز يقول الرجإنما ) العجلياألغلب(كان الرجز قبله ":  رأي آخر يقول   وهناك  

واللسان بـه     على لسان المنشد،   فُّأخ الرجز   ؛ ألن  ذلك )7 (" فاخر أو شاتم   أو خاصم   إذا الثالثة   أو
  .أسرع

 مـن   أسـرع  واللسان بـه     ،نشدم على لسان ال   فُّأخ الرجز   أنالرواية السالفة   يتأتى من   
ابتـدأت  إذا " : فاخر، ويؤيد ذلك قول ابـن رشـيق  أو شاتم أوذا خاصم إ ويقوله الرجل ،القصيد
  .)8(" سببان ثم وتد، وهو وزن يسهل السمع ويقع في النفسأجزاؤه

                                                
قول النبي : الذي قد ذهب منه أربعة أجزاء وبقي جزآن وذلك مثل      : والمنهوكالذي ذهب شطره أي األنصاف المسجلة       : المشطور )1(

  .106-6/104 مادة رجز، لسان العربابن منظور، : ينظر) أنا النبي ال كذب، أنا ابن عبد اهللا) (صلى اهللا عليه وسلم(
  . 18، ديوان العجاجالعجاج، :  ينظر)2(
  .106-6/104 مادة رجز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
  .1/478، الفائق في غريب الحديث ينظر، الزمخشري، )4(
  96، يس )5(
  .1/89، خزانة األدب البغدادي، )6(
 .14/148، الوافي بالوفيات الصفدي، )7(
  .1/184، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )8(
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 بين الرجز وسـائر البحـور الـشعرية          أخيلة النحاة والنقاد العرب إلى المفارقة      توسعت
ا وعلـى قائليهـا      قصيد األوزان على تكلم    فأطلقوا األوزان روحجتهم في ذلك انحطاطه عن سائ     

وا من ينظم الرجز    تصرة على من اختص بالقصيد وسم     قلمة شاعر في نظرهم م    ك فكانت   شعراء،
 أوقـع  عليه   قُلَغَْأ ِدصقْجز فهو بالم   والرا دصقْ الم ن عم إواسم الشاعر و  " :قال ابن رشيق  . راجزاً

 فكلمة شاعر في نظرهم مقتصرة علـى مـن        )1(." ليس بشاعر  كأنهفقيل لهذا شاعر ولذلك راجز      
  .اختص بالقصيد

خر فعبارة ابـن  حدهما على اآلأوتبدو المفارقة باطلة من األساس أو على األقل ألفضلية       
قة الفصل بينه وبين غيره مـن البحـور          حقي أووذلك واضح من حقيقة الرجز       .مضطربةرشيق  
 اللغـوي   التقعيـد  الرجز لم يحظ بمكانة عالية في        أنحد  يصرح أ وترى الباحثة انه لم      .الشعرية

واخـر  وإلـى أ والنحوي في عصر االحتجاج الذي يمتد حتى منتصف المائة الثانية في الحاضرة        
  .الرابعة في البادية
 بـصير وهو  المتقدمين فيهم ين المذكورئهموفصحا اإلسالم أن رؤبة من رجاز    ومعروف

 العـالء  عمـرو بـن      وأبو عبيدة   أبو عنه   برجزه، فروى  لذلك كثر االحتجاج     ،م بغريبها باللغة قي 
وتعج المعجمات برجزه لالستـشهاد علـى غريـب اللغـة     . )2(يلم والنضر بن شاألحمروخلف  
  .لى خمسة معجمات لغويةلسان العرب البن منظور المشتمل ع: أمثالها ونادرها، يوحوش

ـ  عن ك  األحكام تصدر هذه    أنلم يتوقف األمر عند هذا الحد بل من الغريب            دار النقـا  ب
ن الرجز في رسالة الغفران حـين جعـل قـصور           أعالء المعري في انتقاص ش    لاي  أب ك واألدباء

ز  عنها وذلك لتقـصير الرجـا      قل ارتفاعاً أ و ، الشعراء رقصور سائ عن  الرجاز في الجنة قاصرة     
 ليس لهـا    بأبياتيمر  ": في رياضها    ته فالمعري في رحلة ابن القارح في الجنة ونزه        ،عن الشعر 

بارك العزيز الوهاب لقد صـدق  تفيقول .. زجهذه جنة الر :فيقال، ل عنهاأ الجنة فيس أبياتوق  مس
ن الرجز لمـن سـفاف القـريض        أ ويكره سفافها و   األمور اهللا يحب معالي      إن :الحديث المروي 

 بقواف ليست   ككفأاف، ما كان    حج ال أبايا  :  يقول رؤبة، النفر فقصر بكم ويعرض له       أيهارتم  صقَ
ولـم تكـن   .  على الطاء وعلى الفاء، وعلى غير ذلك من الحروف النافرة      رجزاً أتصنعبالمعجبة  

خـذ  أ تقول هذا وعنـي      ألي :يقولوفيغضب رؤبة   اً،  بذن ع حس وال لفظ يست   ،صاحب مثل مذكور  
 مما  إليهرت وغيرت الدار السالفة تفتخر باللفظة تقع        ب عمرو بن العالء وقد غ     أبول، وكذلك   الخلي
ة  لم تخـرج منـه قـصيد      أبيكلو شبك رجزك ورجز     : قال  ......أشباهي عني وعن    أولئكنقله  

                                                
  .1/183، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )1(
 .1/62، اريخ األدب العربيت ينظر، فروخ، عمر، )2(
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 باألعطيـة  أولـى ن غيـرك  إ و، جوائز الملـوك بغيـر اسـتحقاق   تأخذوقد كنت   ....مستحسنة
  .)1("والصالت

ن الرجـز   أر عن هذه النظرة الخاصة في انتقاص ش        عب العالء المعري حظ أن أبا    والمال
والرجاز في رسالة الغفران حين جعل قصور الرجاز في الجنة قاصـرة عـن قـصور سـائر                  

  .جاز عن سائر الشعراءصير الرق وذلك لت،قل ارتفاعا عنهمأ والشعراء،
العجاج وابنه رؤبة فـي الطبقـة       ي يرتب   حوهذه النظرة هي التي جعلت ابن سالم الجم       

  .)2(  النجم كلهم  طبقة واحدةوأبي العجلي األغلب مع اإلسالميينحول الشعراء فالتاسعة من 

 ابن سالم لـيس     أن األصمعي يرىتركه رؤبة من موروث لغوي      وما  انطالقا من ذلك    و
الرجـز   إلـى  عـصره ونظـراتهم الخاصـة        برأي فيه   تأثرمصيبا في هذا الترتيب بل تراه قد        

رؤبة هجاز، ومن حق العجاج وابنوالر أني ع3(  من الفحولاألولىا من الطبقات د(.  

                                                
 .376-373، رسالة الغفران )1(

 .571،طبقات الشعراء:  ينظر)2(

  .42،  ديوان العجاجالعجاج،:  ينظر)3(
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 بـين   أوالً نفـرق    أنمار مادة معجم لسان العرب البن منظور ال بد          غقبل الخوض في    
  :وهمامجموعتين من الكلمات 

 وهو مـا    ، وتتمثل في الكلمات التي بينها وبين داللتها المعجمية عالقة طبيعية          :األولىالمجموعة  
ويطلق عليها علماء اللغة وعلماء المعـاجم        )1()حكاية الصوت ( يطلق عليه علماء العربية القدماء    

 في العربيـة     والقضم  والنشيش الصليل والخضم   رالخري:"مثلس المعبر    الكلمات ذات الجر   حديثاً
  .)2 ( في كل لغةاأللفاظلة من يوهذه المجموعة تمثل كمية ضئ

كبر قدر من الكلمات في معظم اللغات وهي التـي تـرتبط            أ وهي التي تمثل     :المجموعة الثانية 
  .)3 ( واصطالحياً رمزياًبداللتها ارتباطاً

 ؛ من غيـره أكثرعاجم ملكلمات هو ما يهتم به علماء ال النوع الثاني من انإالجدير قوله  و
 ، لغة بأيلسنة المتكلمين   أ المتداول على    أيضاهم من متن اللغة وهو       واأل األكبر يشكل الجزء    ألنه

و أ شيء موجود في العالم الخارجي عن اللغة         إلى تشير كل كلمة من هذه المجموعة الثانية غالباً       
  .)4( ا لهلمة رمزاً فكرة تتخذ من الكأو مفهوم إلى

 لشرح المعنى المعجمي بكلمـات  أساساًتخذ منها  ييتوسع ابن منظور في النظرية الثانية و      
 ،مثال من حيث هو حيوان معـروف  ) أسد( لكلمة   األصلية يشرح الداللة    أناللغة العربية ويحاول    

 إذا الرجـل    أسدت القوة والشجاعة ومن هذا المعنى يقال        أيضا الكلمة   إلىكما يقول ولكنه يضيف     
  .كلمةل وهو المعنى الهامشي ل.الشجاعة في األسد أشبه

 فـال   ،ى القديم قد اقترن دائما بوجود المسم      اإلنسان االسم في لغة     إن: يقول حسن ظاظا  
 لكل كلمة   أصبح أي محسوسة   أشياءتدل على     كانت األصل الكلمات في    أن نجد   أن من   ذاًإعجب  

 ولكن البـد    ،كلمةل الداللة الحسية ل   أي عليه علماء المعاجم     أطلقا  م  هو األشياءمعادل يتمثل في    
 إليه ما تشير    أن أي يؤخذ في الحسبان     أن جانب النسبية ال بد      أنإلى  هذا الصدد   في   اإلشارةمن  

 غير مادي هو غالبا عبارة عن تصور المتكلم باللغة عن هذا الـشيء              أمكان ماديا   أالكلمة سواء   
 التصور الذي يقف بين الكلمة والحقيقة       أدق هو و بعبارة   أا هو في الخارج     في ذهنه هو وليس كم    

  .)5 (األشياء وليست هي عين لألشياء ومن هنا تصبح الكلمة رمزاً

                                                
ذهب بعضهم إلى أن أصل اللغة كلها       (إلى هذه النظرية بقوله     ) 392ت( أي محاكاة اللغة ألصوات الطبيعة قديمة، أشار ابن جني           )1(

ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد وجذا عندي وجه صالح ....كدوي الريح وخرير الماء وحنين الرعد      من األصوات المسموعات    
  .1/46 الخصائصمتقبل، 

  .167، فقه اللغة وسر العربية ينظر، الثعالبي، )2(
  .271-270 دراسات في اللسانيات التطبيقية ينظر، خليل حلمي، )3(
  . نفسه والصفحة نفسها )4(
  .42، م العربكال:  ينظر)5(
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 تلك الداللـة    أي األصليةالداللة الهامشية عبارة عن دالالت ترتبط بالداللة        فاهتداء بذلك   
 فكثير من الكلمات نقلت مـن     .ذهن المتكلم بلغة ما    في   األصليةالتي تستدعيها وتوحي بها الداللة      

 والعقيدة من   ، من الوخز  أصله والشك   ، من الربط  أصله الداللة المعنوية فالعقل     إلىالداللة الحسية   
 مـن معنـى   أكثـر  إلى الكلمات ترمز أصبحت ومن ثم )1 ( الماءإلى االتجاه أصلهالعقد والشرع   
  .األصليةبجانب الداللة 

يطلق بمعناه العام على كل قائمة تحتوي مجموعة من الكلمات مـن  فعجم  مصطلح الم  أما
و أ ذات منهج ومع تفسيرها بـذكر معناهـا الحقيقـي            .معينة لغة مع مراعاة ترتيبها بصورة       أي

ريـف المعـاجم بمفهومهـا      هذا التع   ويدخل في  ، بذكر معناها واستعماالتها المختلفة    أو يالمجاز
 التي توضع لهدف تعليمي تربـوي       األلفاظسائل  ر والغريب و  وادرالنا وكذلك كتب    نيالمعروف لد 

  .)2 (و جمعت على نحو خاصأ من نصوص يصعب فهمها ة مستقاألفاظاوهي التي تتناول 

  :أھمیة المعاجم
   ماسة ودائمـة بالنـسبة   إليه لنخلد إلى استخدام المعجم اللغوي فالحاجة   حري بنا أن نرتد 

ن قدرة المتكلم علـى     أ كل من يتكلم اللغة ذلك ب      إلى بالنسبة   يتهاأهم فضال عن    ،ةاللغ دارسي   إلى
 تعرض  أن كما   ه،استيعاب المفردات محدودة في مجال ثقافته وبميدان تخصصه ومستوى تحصيل         

ن النصوص تحتوي مفردات     أل ؛ يتكرر دائما  أمر .مجال أيالقارئ العادي للنصوص اللغوية في      
 بالحاجـة   ذا به يحس  إو المتعرض لدرسها    أرفة القارئ لها     مجال مع  إلىربما ال تكون قد دخلت      

  . استشارة المعجمإلى

 ال تعطـي القـارئ      أنها مطالعتها   ويألفونوالمالحظ لدى من يحسنون استخدام المعاجم       
 في حركـة    األلفاظ استخدام   أساليب والسبب في ذلك     ،ن الكلمة في سياقها   مالمعنى الكامل المراد    

  .األفراد باستعماالت أثرتتمستمرة دائمة فهي 

 القارئ يـستطيع  أنو يتسع غير  أكما تتأثر بعوامل التأثر الثقافي األجنبي فيضيق معناها         
ه مـراد  نَّأ  يحسأوستشعره ذوقه   ي يربط بين المعنى المعجمي المنصوص عليه والمعنى الذي          أن

  .)3(لكاتبه عن طريق لمح العالقة المجازية بينهما

                                                
  .10-9، معجم المعاجم العربيةعبد اهللا، يسرى عبد الغني، :  ينظر)1(
  .نفسه والصفحة نفسها )2(
  .نفسه والصفحة نفسها )3(
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  :لمعجميمراحل التألیف ا
ن يشـوري  واآل الفراعنةر عن   ِثُأ في الميدان المعجمي بما      يتأثروامن الثابت أن العرب لم      

 باللغـة   ضياع ما كـان منـه متعلقـاً     إلىد السبب في ذلك     و ويع ،والصينيين والهنود واليونانيين  
ربيـة   واالختالف القـائم بـين اللغتـين الع        واآلشورية،ليفية المصرية واللغة االتحادية     وغالهير

  .)1(والصينية في نظام الكتابة وفي طبيعة الظروف والمشكالت التي واجهت كلتا اللغتين

أما فترة النشاط المعجمي الكبيرة في الهند فقد كانت في القرن الثاني عشر وهـو وقـت               
 النشاط المعجمي عند العـرب كـان   إن بل )2 ( بعض معاجمهم العظيمةأنتجواكان العرب فيه قد     

   . وبلغ ذروة االكتمالوأينعلوقت قد نضج في ذلك ا

 إلـى  أصـحابها  فيها  بلة التي يذه  زم ونراها م   والمزاع  األحكام تلكمترى الباحثة أن    لذا  
  . غيرهمأو اليونانيين أو اليهود أو كالهنود األمم المعجمي بغيرهم من تأليفهم العرب في تأثر

  :معجم لسان العرب
 بين دفتيه خمـسة معجمـات        يضم عجم لسان العرب  مأن  توجه الباحثة   نس  ؤألتمس ما ي  

  والـصحاح للجـوهري  ) 458 ت (بن سـيده  والمحكم ال ) 370 ت (لألزهريتهذيب اللغة   : وهي
والنهاية في غريب الحـديث     ) هـ582 ت( محمد بن بري على الصحاح       وأمالي أبي ) 393 ت(

  .)3()606 ت( الجزري األثير السعادات المبارك بن محمد بن ألبي

 كيفية تعامل ابـن منظـور مـع         إلى بالتأكيد مستخلص يذهب    إلىهذا توصيف يؤدي    و
 فمـا   ، ذلك جهده الوحيد فيه    وعد ،خذ ما فيها بنصه دون خروج عليه      أ في   وأجمله المادةمصادر  

 فـي   نه تـصرف قلـيالً    أ إلىويشير  ،  ليس البن منظور  و األصول فهو من    أالكتاب من خط  في  
 الجزري رتبها حـسب     األثيرب المواد التي كان ابن       رتَّ إذ األثيربن  النهاية في غريب الحديث ال    

  .)4( وحدهاأصولها والزوائد معا باعتبار األصولحروفها 

                                                
  .78-77، المدارس المعجميةعبد الجليل عبد القادر، . 26 دراسات في المعاجم العربيةالنوري، محمد جواد، :  ينظر)1(

  . نفسه والصفحة نفسها) 2(
  .320، المدارس المعجميةعبد الجليل عبد القادر، . 1/8 مقدمة اللسان:  ينظر)3(

 الثـامن  ، مجلة مجمع اللغة العربيـة بدمـشق المجلـد   المعاجم الموسوعية العربية بين الواقع والطموححجازي، فاتن،    :  ينظر )4(
  .633 الجزء الثالث، والسبعون
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       التأليفمنح هذا الثراء في     و ،غت الذروة لَيشكل لسان العرب البن منظور ثروة معجمية ب 
 ميـدان البحـث اللغـوي بعامـة          في اإلنسانيةالمعجمي اللغة العربية مكانة متميزة بين اللغات        

 العـرب   أ عندما بد  )1 (متأخرة ولقد تم ذلك منذ وقت مبكر واستمر حتى فترة           ،والمعجمي بخاصة 
  . في ميدان الدرس اللغوي العامواإلبداع اإلنتاجفي القرن التاسع عشر عملية 

 فـي   إال والفصول في اللسان عـن الـصحاح         األبوابومعجم اللسان ال تختلف صورة      
  .)2 ( اللينة باقية على حالها في المعجميناأللف أبوابتها حتى ضخام

 بـسببها   أتمسك بها وال وسيلة     َأمتُّ وليس لي في هذا الكتاب فضيلة        :منظوريصرح ابن   
، شبع باليـسير  أ وبسطت القول فيه ولم      ،ق في تلك الكتب من العلوم      جمعت فيه ما تفر    أني ىسو

 خلل فعهدته على المـصنف  أو صحة أوزلل أو لى صواب  فمن وقف فيه ع،هومنوطالب العلم م 
 منـه  أبـدل  ولم ه نقلت في كل اصل مضمونألني الذي عليه المعول    ألصله وحمده وذمه    األول،
 وما تـصرفت  ، في نقل النصوص بالنص    األمانة أديت بل   ه على الذين يبدلون   هثمإ إنما فيقال   شيئاً

  .)3( الخمسةاألصوله ينقل من نَّأنقل عن كتابي هذا فيه بكالم غير ما فيها من النص فليعتد من ي

 وُأجريت هذا بشكل مجمل     )4 ( مادة ألف نواستقر القول أن المعجم ينطوي على نحو ثماني       
 يولد منهـا بالتـالي   أن ويمكن ،ةلحيط كلمة مص ألف أربعين المعجم ينطوي على نحو      أندراسة  

: بأنواعـه ة المـصطلحية خاصـية االشـتقاق         في هذه الماد   أعملنا إذا أكثرضعف هذا العدد او     
 للمـصطلحات النحويـة   تتعـرض  أن هذا دون ،لحاقي والنحتي  والتقليبي واإل  واإلبداليالصرفي  
 لذا فهو يـشمل    )5 (ي بالغرض في  من المصادر والمراجع المبسوطة والمعمقة ما      ألن لها  ؛ةوالفقهي

  . مادة ألفعلى ثمانين 

ياالستقـصاء  :أمـرين  إلىه يسعى نَّأم بمقدمة يذكر فيها  الضخهر معجمور ابن منظ صد 
الجوهري دها عند   ج والثانية و  ابن سيده  في تهذيبه و   األزهري عند   األولى فوجد ضالته    ،والترتيب

  )6 ( بسهولة وضعه لكنه غير وفير المادةهر وشهه ترتيب مختصرأحسن الذي

   :يأتي المعجم بما تأليفيحدد ابن منظور قصده من 

                                                
  .25، المعاجم العربيةدراسات في النوري، محمد جواد، :  ينظر)1(
  .2/546، المعجم العربي نشأته وتطورهنصار، حسين، :  ينظر)2(
  .13/184، مادة لحن، لسان العرب:  ينظر)3(
  2/544 المعجم العربي نشاته وتطوره، نصار، حسين، 1/8 مقدمة اللسان )4(
  3/723، تالمعاجم اللغوية واهميتها في وضع المصطلحاخسارة، ممدوح محمد، :  ينظر)5(
 . 1/8، مقدمة اللسان )6(
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  .ا السابقينم في معجميهابن سيدهزهري وأل غرار ما فعل اعلىر مواد العربية صح :أوالً
ترتيب هذه المواد بطريقة حسنة التنظيم وسهلة التناول وذلك على غرار معجم الـصحاح    :ثانيـاً 

 .مع توفير الدقة التي حققها ابن بري للصحاح

 وأخبـار  قرآنيـة  آيـات  من   اآلثارميل   وج األخبار بجليل   المعجم ذلك ترصيع    إلىيضاف  : ثالثاً
 .)1 ( في النهايةاألثير وذلك على نحو ما فعل ابن ، وغيرهاوأشعار وآثار أمثالو

عة وقـد   وهو باب الحروف المقطَّه تهذيبآخر في األزهرييختم المؤلف المقدمة بما وضعه    و
 بعـض   أوائـل ة في    المختلفة حول تفسير الحروف المقطعة الوارد      اآلراءشتمل هذا الباب على     ا

   . وغيرها.المر المص،لم، أ :مثل رالسو
 نوالباب الثاني خصائص الحروف من الناحية الصوتية كالجهر والهمس والمخـارج واللـي            

  .)2 (والصحة واالعتالل

  :المنھج
 منهج مماثـل للمـنهج الـذي اتبعـه          اتباع عنه كان السبب في      أفصحهذا التمييز الذي    

 ،الذي ابتكـره الجـوهري   )  في الكلمة  األخيرالحرف  ( نظام القافية     فيتبع ،الجوهري في الصحاح  
 أقـصاها  فصول يبلغ إلى األبواب كما ينقسم كل من هذه ، ثمانية وعشرين باباً   إلىوينقسم المعجم   

 فـي   إالرها فـي الـصحاح      ئ والفصول عن نظا   األبوابثمانية وعشرين فصال وال تختلف هذه       
  .)3 (هد فيها وشدة تقصيها وكثرة الشواخامتهاض

بتثي وقد نص هو نفسه     واأل الجذري   األساسين ه منظور في ترتيب مواد معجم     يعتمد ابن 
 ترتيـب  أحـسن  بن حماد الجوهري قد    إسماعيل نصر   أبا رأيت " :يقول إذعلى ذلك في المقدمة     

 علـى النـاس      فخفَّ ،   دلف بين باديه ومحتضره    أبي شهرة   -بسهولة وضعه  - وشهره همختصر
ه ترتيب الصحاح   تُب ورتَّ ":  قال أن إلى" ....... فتداولوه وتناقلوه  مأخذهلوه وقرب عليهم     فتناو أمره
  .)4 ( والفصولاألبوابفي 

 مـن ذكـر     أكثـر  كما   اللغة،شعار العرب وباللغات وبالقراءات وبقواعد      أ اللسان ب  ئيمتل
  .)5 (اللغوية  يشبه الموسوعةه الذين نقل عنهم، مما يجعل كتابأسماء

                                                
  .313، دراسات في المعاجم العربيةينظر النوري، محمد جواد،  )1(
  .120، الدراسات األدبية واللغويةغطاشة، داود إبراهيم، مصادر : ينظر 2)(
  .2/546 المعجم العربي نشاته وتطورهنصار، حسين،  : ينظر )3(
  .1/11، المقدمة )4(
  .79 الجاسوس في القاموس أحمد فارس، الشدياق،:  ينظر)5(
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  بكلمة عن الحرف المعقود له الباب ذاكـراً        أبوابه بعض   ردص ي أنمتداول السائر   ومن ال 
 ويكثـر مـن الـشواهد علـى         ، وائتالفه مع غيره   ، فيه نالنحويي واختالف   وأنواعهفيها مخرجه   

 واألمثـال  الكريم والحديث النبـوي والـشعر        القرآن من    فكان يسوق نصوصاً   ،المعاني المختلفة 
 ولم يقتصر على الـصحيح فقـط    ،ن كل ما يقف عليه من المواد ومشتقاتها       دو وكذلك ي  ،والخطب

  . كما فعل الجوهري في الصحاح

 مع اقتصاره على المـواد اللغويـة   بطنا واإل اإلسهاب اللسان يغلب عليه     إن :نصارن  ييقول حس 
  .)1(تقريباً

      غوية والمعجميـة    به من الدراسات الل    بأس ال   اًيجد الباحث في التراث اللغوي العربي كم
 الثناء على جهودهم    أجدادنا وهذا الكم يفي الموضوع حقه ويستحق        ،والداللية والنحوية والصرفية  

جـل  أ وكانت غـايتهم المعنـى مـن    ،ت هذه الدراسات في بدايتها عند علماء اللغة        وقد تجلَّ  ،فيه
  .ور ابن منظأصلَها وتستند هذه الدراسة على مؤشرات األحكام أدق إلىالوصول 

  : ابن منظور
 الرويفعـي  اإلفريقـي  األنـصاري حمد أ بن يهو أبو جمال الدين محمد بن مكرم بن عل 

  .)2(المصري
 إلـى  مـن اسـمه      بدءاً لنفسه   عن الترجمة  صاحب المعجم الموسوعة     غوياللُّ لم يتوان   

بـن  اع  ف ولها ذكر في حديث روي     ،بالهاء قرية بالمغرب  ) هبرج (أنذكر  ) جرب (مادةقحطان في   
..... األنـصار  من   األعلى هذا هو جدنا     األنصاريرويفع بن ثابت    :  رضي اهللا عنه فقال    )3(ثابت

  .)4 ( جده السابعإلى ونسبه الصاحبي، األنصارييفع بن ثابت و رإلىوابن منظور ينسب 

ثالثـين   شـهر محـرم عـام        من وقيل في طرابلس الغرب      ةولد ابن منظور في القاهر    
ى بن حاتم وابن    ضع من يوسف بن المخيلى وعبد الرحمن بن الطفيل ومرت          وسم وستمائة للهجرة 

بذلك عاش   ويكون للهجرة، أحد عشر وسبعمائة  وكانت وفاته في شعبان عام      . )5 (ر وغيرهم المقي  
   .)6 (اثنين وثمانين عاماً

                                                
  2/686 المعجم العربي نشاته وتطوره) 1(
  1/248 بغية الوعاة السيوطي،  5/55 الوافي بالوفيات الصفدي، )2(
 بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارث األنصاري من بني مالك بن النجار سكن مصر واختلط بها دارا، أمره معاوية على                       ع رويف )3(

  .3/110، مادة جرب، لسان العرب يقال مات ببرقة وقبره فيها ، ابن منظور، 66طرابلس سنة 
  .11، المقدمة اللسان: ينظر ) 4(
  .5/54، الوافي بالوفياتالصفدي، :  ينظر)5(
  .375، المصادر األدبية واللغوية في التراث العربيإسماعيل عز الدين، :  ينظر)6(
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 وملـيح   األدب فـي     وفاضـالً  ، باللغة والتاريخ والكتابة   ه كان عارفاً  نَّإمن الجدير قوله    
 ىمغـر جـداً وعمـالً      قضى حياتـه     ، الكبار في عصره   األعالمحد  أصاحب اللسان   إلنشاء، و ا

نها بخطه من مختصراته بلغت خمـسمائة       الكتب التي دو   إن المطولة ويقال    األدبباختصار كتب   
 فـي    وكان مـشاركاً   )2 ( اختصره إال  شيئاً األدبعرف من كتب    أ ال   : " ويقول الصفدي  )1 (مجلد

لومهـا بمـا    ع وكان في اللغة و    ، لوالية القضاء  أهلَتْهن في الفقه في المكانة التي       علوم كثيرة فكا  
  .)3 (يشهد له هذا المعجم الموسوعي لسان العرب

 عريقة نـسب معظـم      أسرة فهو من    اً واحد ىدَؤز م زتتكامل الفروع عند ابن منظور لتع     
  . بالقضاءه عملأنَّ ومن المالحظ ،)4 ( لذا لقب بجمال الدين، القضاءإلى أبنائها

 خبـر   أي ولم يـذكر     باآلباء األبناء ربط   إلىريخ نفسه   أه اقتصر في ت   نّأوالالفت لالنتباه   
 وأسـرته غفل نفـسه  أ ووأساتذة وخهغفل ذكر شي  أه  نّأ كما   ،ريخ حياتهم أ وال ت  أسالفه من   أيعن  

ـ        أن إال ،ريخ والبيان أحقها في الت   وا بـه بعـض      بعض تالميذه ومعاصريهم الموالين لهـم اهتم
 وأخـرى  عن حياته    ن المحقق صورةً   يكو أن ك،   بفضل النتف المبعثرة هنا وهنا     فأمكناالهتمام  

  . عن مؤلفاته

  :األدبية آثاره
 وصـنائعهم  األسـالف  اتجهوا نحو    الذينحد األعالم الكبار في عصره      أصاحب اللسان   

جليلـة  موه مـن خـدمات      د بما قَ  )5 (سأفي عصرهم من ظلمة وفتور وب     رأوه   ما   وبددواة  يسالنف
 حـدود   نجاوز وال   ، اللغة العربية واقترن اسمه باللسان لدى العامة والخاصة        إلى عظيمة   وأعمال

لم يحوه غيرها من النحو والـصرف واللغـة       الموسوعة المتنقلة التي حوت ما     رأيناهالمنطق اذا   
  .لخإ.........واألمثال واألصواتوالحديث والقراءات واللهجات 

ه  مواد وأدرك بصحبته   دِع لسان العرب ال يدركه اال من س       إن ": إبراهيم السامرائي يقول  
 القرن السابع والثامن من العـصبة  أهل الذي عرفه لحطَ صاحبه الِفأنفانينه فعرف  أووقف على   

  .)6 ("اب المشكلةصع القوة التي تفتحت لهم مفاتح الأولي
                                                

  .5/54 الوافي بالوفياتالصفدي، : ينظر. قدمة  ، الملسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
  .5/55 الوافي بالوفيات:  ينظر) 2(
  .311 دراسات في المعاجم العربية،النوري، محمد جواد، :  ينظر)3(
  .1/5، مقدمة اللسان )4(
 أحداثاً جساماً في تاريخ األمة  عاش ابن منظور من بداية العقد الرابع من القرن السابع إلى نهاية العقد االول من القرن التي شهدت)5(

ذاك الغزو المغولي الـذي  : ثانيا.  الغزاة وإخراجهم من بالد الشام ومصر والقضاء على فلولهم المندحرة نانهزام الصليبيي : أهمها
إضافة إلى في موجة معها كل وسائل التدمير والخراب والقتل من اجتاح بالد الشام ليحدث فساداً وقتالً )  هجري 656(دخل بغداد 

   .372-2/275 ،شرالب أخبار في المختصر تتمة الوردي، ابن. ما فعله الصلبيون فيها
  .ذ/  في تقديمه لفهارس لسان العرب ض)6(
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ـ فْ خصبة لم تَ    عاماً ستينظور القلم    لقد حمل ابن من    ":يقول محمد جواد النوري    ر فيهـا   تَ
 كتب اللغة فكـاد يغنـي   أماتلسان العرب الذي جمع فيه   :  منها ، نفيسة كتباً فترك وراءه    تهعزيم

  .)1(عنها جميعها

 األغـاني  مثـل  المطولة فاختصرها    األدب معظم كتب    إلىمعروف أن ابن منظور عمد      
لمجازة ومفردات ابن البيطـار والتـواريخ الكبـار          وا ونشوار المحاضرة  والذخيرة   الفريدوالعقد  

 نواس يتمثـل    أبي وأخبار والحيوان للجاحظ    للسمعانيداد  غ وتاريخ ب  ،وتاريخ دمشق البن عساكر   
  .)2(.....واألشعار والمنتخب والمختار في النوادر صغيرين بجزأين

 إندير قولـه     والج ، نحو خمسمائة مجلد   بخطِّهه ترك   نَّأاتفقت المصادر التي ترجمت له      
 وتحديـد   )3 ( معرفتـه  من تمكن البحث الحديث     أو سالما   إليناخمس هذه الجهود هو الذي وصل       

 بصورته وانبعاثـه والـذي      التثبت إلى نسعى   واقع هذه الجهود    أن وترى الباحثة    ،سماته ومكانه 
   . المحدثين في تصوره وتصويرهأخيلةتمادت 

ـ أال  إفيه شيء من الغرابة     يص  بالتلخيتخذ تلمسنا الهتمام ابن منظور       ف ه حـين صـنَّ   نّ
 اختصار كتاب من كتب اللغة التي سبقته بل كـان معجمـه        إلى لم يعمد فيه     بمعجمه لسان العر  

 ولكن ربما زالت الغرابة عندما عرفنا الطريقة التـي          ، من كل المعاجم السابقة    وأوسع أضخمهذا  
  .)4 (جمع بها مادة هذا المعجم

 مـن نظـم     إليه المعاجم ويتمثل فيما نسب      أصحابازه عن غيره من     مما   إلى أشير أن يعل
   :)5(يقول: ونثر

  مـ فین    ا بظنھ    أثم    واالن    اس ق    د 
  

  دري وت   دریناأقوا بال   ذي وص   دَّ  
  ك ف  ي ت  صدیق ق  ولھمرُُّضم  اذا َی    

  
  اــ    ـ تحق    ق م    ا فین    ا یظنون ْنَأب      

   ثق  ًةًا،حمل  ي وحمل  ك ذنب  ا واح  د    
  

  ن ا  ال ورى فی   إث م  من   أجملبالعفو    
  

  

                                                
  .311 دراسات في المعاجم العربية )1(
   . 150-3/149 في آداب العربيةزيدان، جورجي، . 55-5/54 الوافي بالوفياتالصفدي، :  ينظر)2(
  .1/11، للسانمقدمة ا )3(
  .347 المصادر األدبية واللغوية في التراث العربيإسماعيل، عز الدين، :  ينظر)4(
  .5/55 الوافي بالوفياتالصفدي، . 1/11 مقدمة اللسان )5(
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  : لسان العربطبعات 
 فـي  ميالدي1892هجري 1308 ببوالق بالقاهرة سنة  األميرية الطبعةصدر هذا المعجم عن     

 وقد حافظت   ،صادر دار بيروت  دار   كان بينها طبعة     ، طبعه مرات مختلفة   أعيد ثم   عشرين جزءاً 
  كبيـراً  عشر مجلداً  وفي خمسة  أواخرها بحسب   أبتثياً هذه الطبعة على ترتيب مواد المعجم ترتيباً      

 .)1 (و تحريفأو هذه الطبعة من تصحيف لوال تخ

طبعة حسنة في ستة مجلدات وهي تتـألف مـن          م  1981 دار المعارف بمصر سنة      أصدرت
مقدمة للمحققين وأخرى للمؤلف ومتن كبير ومجموعة من الفهارس مقدمة المحققين وهم األساتذة             

 .)2(ام الشاذليحمد حسب اهللا وهشأهللا الكبير ومحمد  اعبد
 

                                                
  .313 دراسات في المعاجم العربية ينظر النوري محمد جواد، )1(
  .نفسه والصفحة نفسها )2(



  
  معجم ألفاظ رؤبة

  ب                           اب الھم                           زة
  ب                             اب الب                             اء 
  ب                             اب الت                             اء 
  ب                             اب الث                             اء 
  ب                             اب الج                             یم
  ب                            اب الح                            اء 
  ب                            اب الخ                            اء 
  ب                             اب ال                             دال 
  ب                             اب ال                             ذال 
  ب                             اب ال                             راء
  ب                            اب ال                            زاي 
  ب                           اب ال                            سین 
  ب                           اب ال                            شین 
  ب                            اب ال                            صاد
  ب                            اب ال                            ضاد
  ب                            اب الط                            اء 
  ب                            اب الظ                            اء 
  ب                             اب الع                             ین

   الغ                             ینب                             اب
  ب                             اب الف                             اء 
  ب                            اب الق                            اف 
  ب                            اب الك                            اف

  ب                              اب ال                              الم 
  ب                             اب الم                             یم 
  ب                            اب الن                            ون 
  ب                             اب الھ                             اء
  ب                             اب ال                             واو
  ب                             اب الی                             اء 
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  معجم ألفاظ رؤبة
 

ـ :  أبتَ اليوم يْأِبتُ ويأبتُ َأبتاً وُأبوتاً، وَأِبتَ، بالكسر، فهوَأِبتٌ وآِبتٌ وَأبتٌ           :َأبِت: أبت ه بمعنـى   كل
  :)2(؛ قال رؤبة)1(َاشتَد حره وغَمه، وسكَنَتْ ريحه

  َأْب       ِتم       ْن س       اِفعاٍت وَھِجی       ٍر 
  

  َوْھ    َو إذا َم    ا اْجَتْبَن    ُھ ِم    ْن َش    تِّ      
وَأبـضت  . اَألبض الشَّد، واَألبض التَّخِْليةُ واُألبض، بالضم، الدهر؛ جمعه آبـاض   :ُأبـضا : أبض  

  : في معنى الدهر )4(، قال رؤبة)3(إلباض، بالكسرالبعير آبضه هو ا
  ىِم  ْن َبْع  ِد َج  ْذِبي الِم  ِشَیَة الجَی  ضَّ     

  
  ُأْب     َضاف     ي َس     ْلَوٍة ِع     ْشَنا ب     ذاِك    

  في ِحقْبٍة ِعشْنَا بذاِك ُأبضاِِِا    جذِْبي الِمِشيةَ الجيضِمن بعدِِ: ورد في اللسان  
ماء الجموع ال واحد لهامن لَفِْظها إذا كانت ِلغير اآلدميين، فالتأنيـث            أس: اإلِبُل واِإلبلْ : ُأبيلى: أبل

  :)6(قال رؤبة. )5(وُأبيلى اسم امرأة. لها الزم، وإذا صغرتها دخلتها التاء فقلبت ُأبيلة وغُنَيمة
   ل     ي، وَل     ْم َأُس     بَّھِ  ُأَبْیَل     ىقال     ت 

  
  م       ا ال       سِّنُّ إال َغْفَل       ُة الُمَدلَّ       ھِ     

  :   )8( قال رؤبة)7(العيب في الكالم: اتَّهمه وعابه، اُألبنةُ: يْأبنُه ويْأِبنُه أبناً: َأبن: ِمَؤبنِِِِِ: أبن  
  َأْث           َبَج أْو ِذي ُج           َدٍد ُمَف           نَّنِ 

  
   َغْی     َر م     ا ُم     َؤبَّنِ ِب     َالًالاْم     َدْح ف  

 تأبه فالن على فالن تَأبهاً إذا تكبـر ورفـع           .فَِطن:  له وبه أبهاً    أبه له يْأبه َأبهاً وَأبه     :التََّأبه: أبه   
  :)10(قال رؤبة. )9(قدره عنه

  َل    ْو َدقَّ ِوْرِدى َحْوَض    ُھ َل    ْم َیْن    َدهِ  
  

  َأبُّ        ھَِِوط        اِمٍح ِم        ْن َنْخ        َوِة التَّ  
امرأة أثيثةٌ َأثيـرةٌ، كثيـرة      . الكثرة والِعظَم من كل شيء    :  األثاثُ واألثاثةُ واُألثوثُ   : اَألثائثُ :أثث  

   :)12(؛ قال رؤبة)11(لحم، والجمع ِإثاثٌ وَأثائثٌال
  األثاِی     ثُ َوِم     ْن َھ     واَي ال     رُُّجُح   

  
  ُتِمیُلھ        ا أْعجاُزھ        ا األواِع        ثُ    

  

                                                
  . 1/31مادة، أبت ، لسان العربابن منظور، : ينظر)1(
  . 24: الديوان )2(
وهو أن تشد رسغ يده إلى عضده حتـى ترتفـع يـده عـن     : ، وآِبضه َأيضا1/35ً، مادة أبض،    لسان العرب ابن منظور،   :  ينظر )3(

   .األرض
  . 80، الديوان )4(
  . 39-1/37، مادة أبل لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
  . 165، الديوان )6(
  . 40-1/39، مادة َأبن لسان العربن منظور، اب: ينظر) 7(
  . 162، الديوان )8(
  . 1/41 ،مادة َأبه لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
  . 166: الديوان )10(
  . 15/241 ،امرأة وعثة كثيرة اللحم وأي لينةُ األرداف، مادة وعث: ، األواعث2/52، مادة أثث لسان العرب ينظر ابن منظور، )11(
  . 29، نالديوا )12(
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؛ قـال   )1(َأثََّل اُهللا ملْكاً آِثالً أي ثَبتَّه     . تأًَّصَل: وأثََل يْأِثُل ُأثوالً وتََأثَّل   . َأصله:  أثْلَةُ كل شيء   :َأثَّل :أثل
  :رؤبة

 ُمْلك                ًا ِخْن                ِدفًا ف                َدَعما   لَأثَّ                
  .)2(بناؤه: وتأثيل المجد. التَْأصيل: والتَْأثيل. أي ملكاً ذا َأثْلٍَة  

اَوقَده، واَألجةُ شـدة  : تَلَهب النار، واَألِجيج صوت النار، وَأجج بينهم شراً:  األجيج :أجاجـا : أجج
جه، والجمع إجاجهوتَو الحر،الح اْئِتجاجاً واْئتَج 4(، وقال رؤبة)3(ر(:  

  وك       ان َل       ّداَغ ال       َسَفا َمَع       ایال   
  

   ش      اِعًالأجاج      ًاوَح      رََّق الَح      رُّ   
  : ، قـال تعـالى    )5(وماء أجاج أي ملح، وقيل شديد المرارة، وقيـل اُألجـاج، شـديد الحـرارة                

  :)7(، شديد الملوحة والمرارة، قال رؤبة)6()ََھَذا ِمْلٌح ُأَجاٌجو(
  ت    َضرَّعاِعیُف الُم    ْزَدَرى إذا ال   ضَ 

  
   وَم    أُجوَج َمَع    ا )8(َل    ْو أنَّ َی    أُجوجَ   

كَِرهه وملَّه مـن المداومـِة،      :  أجم الطعام واللَّبن وغيرهما يْأِجمه َأجمًأ وَأِجمه أَِجماً        :تْأِجمه: أجم
نهالنساء أي كَِره 10(؛ قال رؤبة)9(وَأِجم(:  

  ِرُم      ھْ َوَیْأَیْم      ُسُد أْعل      ى َلْحِم      ِھ   
  

  أِجُم    ْھتج    ادْت ِبَمْطُح    وٍن َلھ    ا ال   
   ِدُم      ْھْأَتْطُبُخ      ُھ ُض      ُروُعھا َوَت         

  
  م       اذا ُیَبنِّ       ي ِخْن       ِدفًا َوَتْھِدُم       ھْ     

اشتداد العطـش،   : ردد التَّنَحنُح في حلقه، واُألحاح بالضم     : تنحنح، وَأح الرجلُ  : أح: ٍةحنَحنَ :أحح  
  :)12(،َ قال رؤبة يصف رجالً بخيالً)11(حاً سعلوَأح الرجل يؤح َأ

  ال أْبَتغ      ي س       ْیَب اللِئ      یم الُق       حِّ  
  

  َوأحِّ َنْحَنَح        ٍةق        د ك        اَد ِم        ْن    
  َیْحِك      ى ُس      عاَل ال      َشِرِق األَب      حِّ   

  
  عْب       ِد اْلِمَق       دَّْیِن أُن       وِح اَألْن       حِ     

  . تَنْنَح بدل نَحنَحٍة :ورد في اللسان  
                                                

   1/55، مادة أثل، لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(
  . نفسه والصفحة نفسها )2(
  . 1/85، مادة أجج نفسه )3(
  . 125، الديوان )4(
  .1/85، مادة أجج، لسان العربابن منظور، : ينظر) 5(
  . 53: الفرقان )6(
  . 92، الديوان) 7(
.  النار، من الماء اُألجاج، وهـو شـديد الملوحـة   ةما اسمان أعجميان ويخرج من أج    قبيلتان من خلق اهللا، وه    : ويأجوج ومْأجوج ) 8(

يأجوج من يججتُ، ومَأجوج :  زائدتين، يقول انواألعجمية ال تشتق من العربية، وجعلت األلف      . ومأجوج؛ مفعول؛ كأنه َأجيج النار    
  . 1/85دة أجج، ،  مالسان العرب: ينظر ابن منظور. من مججتُ وهما غير مصروفين

 .1/61، مادة أجم نفسه )9(

يصف إبالً جادت لها المراعي باللبن الذي ال يحتاج إلى الطَّحن كماُ يطْحن الحب ُُّّوليس اللَّبن مما يحتـاج إلـى     . 186،  الديوان )10(
 من الدسم، يريد أن اللَّبن يشُد لحمه، ومعنى يْأدِمه   ِبأدٍم، وعنى باُألدم ما فيه    يخلطه  أن  الطَّحن بل الضروع طَحنَتْه، ويريد بتََأدِيمه       

 .1/61، مادة أجم لسان العربينظر ابن منظور، . يشده ويقَويه

 .1/62، مادة أحح نفسه )11(

 .36، الديوان )12(
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العجب واألمر الفظيع العظيم والداهية، وكذلك اآلد، اإلد إداد؛ وَأمـر إد            : ةُ اإلد واإلد  :اإلدد: أدد
، قـال  )2( وأده األمر يُؤده ويئـده إذا دهـاه  )1()َلَق ْد ِجْئ ُتْم َش ْیئًا ِإّداً   (: وصف به؛ في التنزيل العزيز    

  :)3(رؤبة
   اَالَداَد والَع                           ضاِئالَواَالَدَد

  
  الَرَح    ِائالَب    ْل إْن َََتَرْیِن    ي أش    تكي   

وهو اللبن بين اللبنين لـيس      . للبن ُأدوواً  واوية، أدى ا   ياؤهخثر ليروب،   : ُأدوأ: اللَّبن: مْؤدين: أدا  
  :)5(قال رؤبة. )4(بالحامض وال بالحلو

  َحْوم     أً ُیِحلُّ     وَن الُرَب     ى كالِك     ال   
  

   َیْحُم    وَن ال    َسِبیَل ال    ساِبال  ُم    ؤِِّدَن  
  . ين السبيَل السابالمَؤدين يحِم: وصورة اللسان  

ثابـت  : تقَّبض تَجمع وثَبـتَ، فهـو آِزر وَأروز، ورجـل َأروز          : يْأِرز ُأرزاً : اَألرِز :َأروز :أرز
وسئل حاجة فَأرز   . وَأرز فالن يْأِزر َأزراً وَأروزاً إذا تَضام وتَقبض من بخْلَه فهو َأروز           . مجتمع
واجتمعَأي تََقَب 7(، قال رؤبة)6(ض(:  

  األْرِز َأُروُزَف               َذاَك َبّخ               اٌل  
  

  وُك      رٌَّز َیْم      ِشي َبِط      یَن الُك      ْرزِ   
، )8(التَّحِريشُ: والَّتْأِريش. حمل بعضهم على بعض وحرش    :  أرش بينهم  :مأروشالتأريش  : أرش  

  :)9(قال رؤبة
  فَق      ْد َأَش      ْطِت الَلْح      َم بالَن      ِشیشِ  

  
  ِریِشْأالَتعلى أْصَبحت من ِحْرصٍ   

  : )11(، قال رؤبة)10(رشَت بين القوم إذا أوقعت بينهميقال َأ. بين القوم تأريشاً، أفسدتوأرشت    
  َم   ْأُروِشَأْص   ِبْح، َفَم   ا م   ن َب   َشٍر    

  
  َوأْزُج   ْر َبن   ي الَنَجاَخ   ٍة الَف   ُشوشي     

الحبل آِرمه أرماً إذا فَتَلْتَـه فَـتْال شـديداً    أكله؛ وأرمتُ :  أرم ما على المائدة يْأِرمه    :ويأِرمه: أرم  
  .)13(قال رؤبة )12(وأرم الشيء يْأِرمه أرماً شده

  ِرُم      ْھأَوَیَیْم      ُسُد َأْعَل      ى َلْحِم      ِھ   
  

  ج    اَدْت ِبَمْطُح    وٍن َلھ    ا ال تْأِجُم    ھْ    
  

                                                
 .89 :مريم) 1(

 .1/70، مادة أدد، لسان العرب ينظر ابن منظور، )2(

 .123، الديوان )3(

  .1/70، أدا، لسان العربنظور،  ينظر ابن م)4(
 . 122، الديوان )5(

 .5/85، مادة أرز، لسان العرب ينظر ابن منظور، )6(

 .65، الديوان )7(

  .1/87، مادة أرش لسان العربينظر ابن منظور، ) 8(
  .77 ،الديوان) 9(
  .1/87، أرش لسان العربينظر ابن منظور، ) 10(
   .6/263، أرش لسان العربينظر ابن منظور، ،  عيب فيه والمأرشوش المخَدوشيقول إن عرضي صحيح ال .77، الديوان) 11(
   .1/192، مادة أرم لسان العرب ينظر ابن منظور، )12(
  .186: الديوان )13(
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 : اشتد غليانها، وفـي التنزيـل      ئتزازاًا َأزت اِلقْدر تُؤز وتِئز أََزاً وَأزيزاً وأزازاً وائتَزت          :أز: أزز
وأز  يـُؤز  . أي تؤزهم إلـى المعاصـي   )1()ََلْم َتَر َأنَّا َأْرَسْلَنا الشََّیاِطیَن َعَلى اْلَكاِفِریَن َت ُؤزُُّھْم َأّزاً    أ(

   )3(، قال رؤبة)2(أززاً، وهو الحركة الشديدة
  ُخ         ُذ الَتأِفی         ُك والَتَح         زِّيال َیْأ

  
  اَألزِّ الِع      َدى ُذو ُخط      بِفیَن      ا وال   

، قـال   )4(ضـمني :  هـو  وآزانـى . انضمت: يه َأزياً وُأزياً  تُ إل ي، وَأز الضيق: األزو: ُأوزي :أزا  
  : )5(رؤبة

  أن      ا اْب      ُن اْن      ضاٍد إلَیھ      ا أُُْرِزي   
   

  وُأْوِزيأْغ    ِرُف ِم    ْن ِذي  َح    َدٍب     
  . غينف بدل حدٍب: ورد في اللسان  

   )6(قال رؤبة. الزمه، وذلك نحو اكتناز اللحم وما انضم إليه:  بعضه يْأزيَأزى الشيء بعضهُ إلى

  َیُك    وُن  َأْق    َصى َش    لِِّھِ ُمْحَرْنَجُم    ھ  
  

   ِزیُم     ْھ آٍزَع     ضَّ ال     ِسفارِِ َفْھ     َو    
كثيـرة  وأرض مأسدة .  األسد من السباع معروف، والجمع آساد وآسد وُأسود وُأسد :اإليساد: أسد  

، قـال   )7(اإلسـاد : وآسدتُ بين الكالب إذا هارشتُ بينها اإليـاد       . أفسد: ين القوم األسود، وآسد ب  
  :    )8(رؤبة

  اِإلی    ساْدَتْرِم   ِي بِِن   اِ ِخْن   دُِِف َی   ْوَم     
  

  َطْحَم     َة ِإْبِل     یَس َومِِ     ْرَداَة ال     رَّادْ     
 بالكسر، يْأِسن َأسناً تغيـر    أسن الماءُ يْأِسن ويْأسن َأسناً وأسوناً وأِسن      .  الماء اآلسن :التَأسِن: أسن  

  10()ِمْن َم اٍء َغْی ِر آِس نٍ   ( ، قال تعالى )9(غير َأنَّه شروب(ه إذا تَغَيردفالن وو هدن عوتَأس ،)؛ قـال  )11
  :)12(رؤبة

  الَتَأسُّ       ِنراَجَع       ٌة َعْھ       دًا مِِ       َن 
  

  أْو ن    اِجزًا ِبال     َدْیِن إْن ل    م ُت     ْرَھنِ    
وأضتنْي إليها  . أحزنه وجهده : المشقَّة؛ َأضه اَألمر يُؤضه َأضاً    : اَألض:  أضض :اضتَْؤم: أضض  

  :)14(؛ قال رؤبة)13(واْئتَض إليه اْئِتضاضاً أي اضطر إليه. أجهدتْني: الحاجةُ تَُؤضني َأضاً
   وال     ُدُیوُن ُتْق     َضى  دایْن     ُت أْرَوى

  
  َفَمَطل       ْت َبْع       ضًا وَأدَّْت َبْع       ضاً   

  
                                                

   .83: مريم) 1(
 .1/99، مادة أزز لسان العرب ينظر ابن منظور، )2(
   .64: الديوان )3(
 .1/101ا ، مادة أزلسان العربينظر ابن منظور، ) 4(
 .64: الديوان) 5(
 .186 ،نفسه) 6(
 . 1/103، مادةا أسد لسان العربينظر ابن منظور، ) 7(
 .40، الديوان) 8(
  .1/107، مادة أسن لسان العرب  ينظر ابن منظور،)9(
 . 15: محمد) 10(
 .1/107، مادة أسن لسان العرب  ينظر ابن منظور،)11(
 .161: الديوان )12(
 .1/116، مادة أضض، لسان العرب ر،ابن منظو:  ينظر)13(
 .79:الديوان )14(
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  ُمْؤَت     ضَّاى ذا حاَج     ٍة َوْھ     ي َت     َر
  

  ذا َمَع     ٍض َل     ْو َال َی     ُردُّ الَمْع     َضا   
هوكل بيت مسطَّح مربـع، وتَـأطَم الـسيُل إذا      : ِحصن مبِني بحجارة، وقيل   : اُألطُم: ْتََأطُّمه: أطم  

  :)2(؛ قال رؤبة)1(ارتفعت في وجهه طََحماتٌ كاألمواج ثم يكسر بعضها على بعض
  أْثَجُم     ھْ َر ال     َسْیِل اْس     تحاَر   َتَفجُّ     

  
  تَأطُُّم        ْھ زأَرٍةَم        ى ِف        ي  إذا َر  

  . صوتُه: طُّمهأََتَ. إذا ارتَّمى ِفي وأْْدِه تََأطُّمه:  ورد في اللسان  
ما ظهر من نواحي الفَلَك وأطراف األرض، وجمعـه آفـاق، قـال             :  اُألفْق اُألفُق  :واَألفَقْ: أفق
 يري أهل مكة كيف يفتح على أهل اآلفاق، واألفيق )3()ِتَنا ِف ي اْلآَف اِق َوِف ي َأْنُف ِسِھمْ      َسُنِریِھْم آَیا (تعالى

  :)5(؛ قال رؤبة)4(من اإلنسان ومن كل بهيمةجلده
  واَألَف  ْقَی  ْشَقى ب  ھ َص  ْفُح الَف  ِریصِِ  

  
  وَم   ْتُن َمْل   ساِء ال   َوِتیِن ف   ي الَطَب   قْ    

كاإلفْك، وَأفَك يْأِفك وَأِفك ِإفْكاً وُأفُوكاً وَأفْكاً وَأفَكـاَ         : ألفيكَةُ اإلفْك الكذب، وا   :مؤتَفك: التأِفيك: أفك  
7(؛ قال رؤبة)6(وأفَّك(:   

   والَتَح        زِّى التْأِفی        ُكال یْأُخ        ُذ 
  

   اَألزِّط      ْبُخ الِع      َدي ُذو وال فین      ا   
ت الرياح التي تقلـب األرض، تقـول العـرب إذا كثـر           :  والمؤتفكات :مدائن لوط : والمؤتفكات  

  :)9(؛ وقول رؤبة)8(المْؤتفكات زكَِت األرض أي زكا زرعها
  ُمْؤَتِف     كَوَج    ْوِز َخ    ْرٍق ِبالِری    اِح    

  
  ِبعاِص      ٍف ھ      اٍب َوذاٍر ُمْن      َسِھكْ    

شجر من شـجر    : األالء و قصر وأبطأ : يألوا  ألْوًأ وُألوواً وُألياً وإلياً وألَّى  تأليةً وَأيلى         : ءاألال:أال  
  :)11( قال رؤبة،)10( يؤكل ما دام رطباً واحدته أالء والجمع أالءات الرمل دائم الخضرة،

  َت    راْه َمْن    صورًا َعَلْی    ِھ األْرغ    اسْ 
  

   َواآلْساألالُءم   ا اْخ   َضرَّ   َیْخ   َضرَّ  
وألَب اإلِبَل  . الجمع الكثير من الناس   : األلْب. َأتَوك من كل جانب   : ألّب إليك القَوم  :  َألَب :إلبا :ألب  

. جمعها وساقَها سوقاً شَديداً، اإللب، بالفتح والكسر، القوم يجتَِمعون على  عداوِة إنْسانٍ            : بها َألْباً يْألُ
    :)13(؛ قال رؤبة)12(تَجمعوا: وتَألَّبوا

  َكاَللْی      ِل َیْعت       زُّ الِجب       اَل ألُقْھب       ا  
  

  ْلَب     اَأَق     ْد َأْص     َبَح الن     اُس َعَلْیَن     ا     
                                                  

 .1/119، مادة أطم، لسان العرب ابن منظور،: ينظر) 1(
  .155، الديوان )2(
 .53: فصلت) 3(
 .سنَنَه: ، وَأفَقُ الطريق1/123، مادة أفق لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)4(
  .108، الديوان )5(
 .1/123 مادة أفك، ،لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)6(
  .64، الديوان )7(
 .1/123، مادة أفك، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)8(
 .117، الديوان )9(
 . ، مادة أاللسان العرب ابن منظور،:  ينظر)10(
 .68، الديوان )11(
 .1/131، مادة ألب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
)13( 12: الديوان. 
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، ُألُوفٌ جمع الجمع وقال اهللا عـز        )1(فُ من العدد معروف مذكر، والجمع آلُفٌ       اَأللْ :األالَّف: ألف
هذا َألف واحـد وال يقـال   :  ويقال وكالم العرب التذكير فيقال)2()َوُھْم ُأُل وٌف َح َذَر اْلَم ْوتِ      (: وجل
ف الذين يـألفون    قال رؤبة وقد أراد باألال    . )3(اَألليفُ. الذي تْألَفُه، والجمع آالفٌ   : واِإللْفُ. واحدة

4(األمصار(:  
  اُألالِِّفَل       ْو ُكْن       ُت م       ن  تاللَّ       ِھ 

  
   ِم    ْن ِحَم    ى الَقطَّ    اِفيََّتْع   ُدو َعل       

  .)5(وتَألَّفُوا: وَألَّفَ القوم إلى كذا استجاروا. تَِجر: وآلَفَ الرجُل  
؛ )6( مثنى الِمئالَِّن القرنـانِ    ن به القَرن الذي يطْع  : الِمَئلُّ. السرعة، واَأللُّ اإلسراع  :  اَأللُّ :ِمَئال :ألل

  :)7(قال رؤبة يصف الثور
   َقْرِن           ِھ َتَزْعَزع           اِم          َئالَّ إذا 
  

  ْلقََ    ْصِد أْو ِفی    ِھ اْنِح    راٌف َأْوَجع    ا  ِل  
قـال  . )8(وإماء وتَأيمتُ أمةً أي اتَّخـذتُ َأمَـة       الجمع  . ملوكَةُ ِخالف الحرةُ   اَألمةُ الم  :التَّآمي :أما  

  : )9(رؤبة
  َثمِّ ال       كالُثم       اِمم       ا الن       اُس إالَّ  

  
  مِّىأَوالَت        َیْرَض        ْوَن بالّتعِبی        ِد    

َأصـاب َأنْفَـه    : وَأنَفَه يْأنُفُه ويأِنفُه َأنْفاً   . المنْخَر معروف، والجمع آنُفٌ وآنافٌ وُأنُوفٌ     : أِنفَ: أنف  
فَ البعيـر الكـأل إذا أجَمـه،       د َأن ، وق )10(المرأةُ الطَّيبةُ ريِح اَألنْفِ   : الكبروالعظمة واَألنُوفُ : أنف

  :)11(وهو اَألنَفُ قال رؤبة. وكذلك المرآة والناقة والقرس تأنَفُ فحلها إذا تَبين حملُها، فكَِرهتْه
  ِییم         اُمغ         ایرًا أْو َیْرَھ         ُب التأ 

  
   الَتنُّوم       اَأِن       َفحتَّ       ى إذا م       ا    

 وليس على مثـال فاعـل غيـره،    القزديرلِْعي هو  اُألسرب وهو الرصاص القَ   :  اآلنُك :يأنك :أنك  
  )13(، قال رؤبة)12( عليه للواحد إال آنُك وَأشُد والقطعة الواحدة آنُكَةئوأفْعل من أبنية الجمع ولم يج

  ُمَفأَءُم       ْھ َع       ْن َتْفَئیِم       ِھ  ُن       ُكأی
  

  َعَثْمَثُم       ھْ  َعی       َثمٍ إل       ى ُج       الٍل    
   بدل تَفِْئيِمِه مفَْأمهورد في اللسان  

                                                
 .1/134، مادة ألف، ان العربلسابن منظور، :  ينظر)1(

 .243، البقرة) 2(

 .1/134، مادة ألف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

)4( 99: الديوان. 

 .1/134، مادة ألف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 .1/137، مادة ألل، نفسه )6(

 .9: الديوان )7(

 .1/145، مادة أما لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 .143: الديوان) 9(

 .1/175، مادة أنف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 185: الديوان )11(

 .1/177، مادة أنك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

  .انْجبر من غير استواء: عثم .154، الديوان) 13(



 40

، قـال  )1(أََالنت صوتَها ومدتـه :  أن الرجل من الوجع يِئن َأنيناً، وأنَِّت القوس تَِئن َأنيناً    :أنين: أنن
  :)2(رؤبة

  َرْص      عًا َك      َساھا ِش      َیمًة نِمیم      ا  
  

  َت      ِئنُّ ِح      یَن َتْج      ِذُب الَمْخُطوم      ا  
   َعْب      َرى َأْس      َلَمْت َحِمیم      اَأن      یَن  

  
  اُبك        اَء َثْكَل        ى َفَق        َدت َحِمیم          

َأنَح يأِنح إذا تَزحر من     : واآلِنه كاآلِنِح، وَأنَه يْأِنه أًَنْهاً وأنُوها، مثل       مثل الزفير، :  اَألنْيه :اُألنَّه: أنه  
  : )4(قال رؤبة يصف فحالً. )3( يجِسده والجمع ُأنَّه مثل أنَِّحِثقٍَل

  األُّنَّ          ھَرّعاَب          ٌة ُیْخ          ِشى نف          وَس 
  ذين يْأِنهونوس الأي يرعب نف  

 دوأهل الرجـل عـشيرتُه وذَو     . أهل الرجل وَأهُل الدار، وكذلك اَألهلة     :  األهل :مآهل: أهل: أهل
ومكان آِهٌل أي بـه أهـٌل       . أهلون وآهاٌل وَأهاٍل وَأهالت، واألهالي؛ جمع الجمع      : قُرباه، والجمع 

  :)6(؛ قال رؤبة)5(فيه َأهل: ومأهول
  ِة الَمَن        اِزالَعَرْف        َت بالنَّ        ْصِریَّ

  
  َم       آِھالَقْف       رًا َوكاَن       ْت ِم       ْنھم     

 ،عطيـتهم أُأستُ القـوم إذا     . عطاء والتعويض اإل: األوس. العطيةُ: األوس:  أوس :اآلس: أوس  
قـال رؤبـة فـي دوام       . )7(واآلس واحدته آسةٌ نبات ينبت بأرض العرب في الـسهل والجبـل           

  :)8(الخضرة
   اَألْرغ    اْسَت    راُه مَْن    صورًا َعَلْی    ھِ 

  
  واآلْسَیْخ  َضرُّ  م  ا اْخ  َضرَّ اَألالْء    

 واألوقـةُ هـي   . الثِّقَـلُ  :واَألوقُ. هبطة يجتمع فيها الماء، وجمعهـا أَُوقْ      :  اَألوقُة :اُألوقْ: أوق  
  :)10(، قال رؤبة)9(الهوة

  البَث    ْقف    ي ح    اِجٍز َكْعَكَع    ُھ َع    ِن   
  

  اُألَوْقَواْغ   َتَمَس الراِم   ي ِلم   ا َب   ْیِن   
  لها بين اُألوقْرواية اللسان وانْغَمس الرامي   

                                                
 .1/177، مادة أنن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . وتر القوس: الزمام: مالخطا. 185: الديوان )2(

 .1/183، مادة آنه لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

  .166: الديوان )4(

 .1/187، مادة أهل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

  .121: الديوان )6(

 .193-1/191، مادة أوس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

  .68: الديوان )8(

 .هوة في األرض خليفة في بطون األودية:  واألوقة الركيةَ مثل البالوعة1/193، مادة أوق، ن العربلساابن منظور، :  ينظر)9(

  .الماء المندفع :البثق .106: الديوان )10(
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: واألونـان . اإلعيـاء والتَّعـب  : اَألون. الدعة والـسكينةُ والرفْـقُ  :  اَألون: تـأوين  :أون: أون
وَأون الِحمارإذا أكل وشرب امـتأل بطنُـه وامتـدت          . الخاِصرتان والعدالن يعكَمان جانبا الخرج    

  :                  )2(رؤبة ؛ قال)1(أقْربت: ر األّّون، وأونت األتانخاصرتاه فصا
  َوْس  َوَس َی  ْدُعو ُمْخِل  صًا َربَّ الَفَل  قْ  

  
   الُعُق     قْ ِویَنَت     أ أوََّنًا َوَق     ْد  ِس     ّر  

 كانـت   وامرأة أيم وقد تَأيمتْ إذا    . الذين ال َأزواج لهم من الرجال والنساء      :  األيامى :التَّْأييما: أيم  
بغير زوج، وقيل ذلك إذا كان لها زوج فمات عنها وهي تَصلُح لَألزواج ألن فيها سـْؤرةٌ مـن                    

  :)4(؛ قال رؤبة)3(شَباب
  ِییم        ا الَتأُمغ        ایرًا َأْو َیْرَھ        ُب   

  
  َحتَّ       ى إذا م       ا أِن       َف الَتنُّوم       ا      

دعاء لإلبـل، قـال   : ا ياهُ ياه، والتَّْأييهوهو أن يقال له. )5(صوت:  َأيه بالرجل والفَرس :مويه: أيه  
  :)6(رؤبة

  َدْھ  َدْھَن َج  ْوالَن الَح  َصى الُمَدْھ  َدهِ    
  

   ُمَؤیَّ        ِھِبَج        ْوٍز ال َم        ْسقًى وال    
  . ورد في اللسان بحور بدل ِبجوٍز  

 
ويل العنـق، فهـو بيـغٌ       بتَع بتعاً ط  . الشديد المفاصل المواصل من الجسد     :البِتع : بتع :أبتعا: بتع
تَعت مفاصله: وأب8(؛ قال رؤبة)7(اشْتَد(:  

  َأْبَتع      اَق      َصیًا َفْعم      ًا َوُرْس      غًا   َو
  

  َص    كََّة ُعْم    ٍى زاِخ    رًا َق    ْد َأْتَرَع    ا   
  : )10(، قال رؤبة)9(الطعن: والبج. شقَّها: الجرح والقُرحةَ يبجها بجا: بج: اًوبج: بجج  

   وْخ    ضاَوَبَج   اً ى الَھ    اِم َقْفخ   ًا َعَل     
  

  َأْوَالَك َیْحُم  وَن الُم  َصاَص الَمْح  ضا  
  :)12(رؤبة قال )11( غَمصاًأقبح ما يكون من العور، وأكثَره:  البخَق:البخَقْ: بخق  

  َك    سََّر ِم    ْن َعْیَنْی    ھ َتْق    ِویُم الُف    َوقْ  
  

  الَبَخ      ْقَوَم      ا ِبَعْینْی      ھ َع      َواِوْیُر    
  

                                                
 .1/199، مادة أون، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

  .108: الديوان )2(

 .1/212، مادة أيم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

  .185: الديوان )4(

 . 1/216، مادة أيه لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

  .166: الديوان )6(

 .2/14، مادة بتع، لسان العرب ينظرابن منظور، )7(

  .178: الديوان )8(

 .2/18، مادة بجج، لسان العرب ينظرابن منظور، )9(

 .81: الديوان )10(

 .2/30، مادة بخق لسان العرب ينظرابن منظور، )11(

  .107: الديوان )12(
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  :  قال رؤبة،)1(زجةٌحواألنثى ب. البحزِج ولد البقرة الوحشية: ذَز، وقيلؤ الج:البحزج: بحزج
  َبْح         َزِجِبف        اِحم َوْح         ٍف، وَعْیَن        ْي   

اسـتَنْبطها  : ِكيـة وبـدع الر  . َأنْشََأه وبـدَأه  : بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتَدعه    :  تَبدعا :تَبدعا: بدع  
َوَرْھَباِنیَّ ًة   (، قال تعـالى )2(أتى ِببدعٍة: وَأبدع وابتَدع وتَبدع. ماء اهللا تعالى وَأحدثها والمِبدع من أس   

   :)4( قال رؤبة،)3()اْبَتَدُعوَھا
  إْن ُكْن     َت ِلل     ِھ التَِّق     يَّ األْطَوَع     ا   

  
  َتَب      دَّعاَفَل      ْیَس َوْج      ُھ الَح      قِّ أْن   

خَل بخْـالً  بضد الكرم، وقد بِخَل ي    : البخْل والبخول و. لغتان قرىء بها  :  البخْل والبخَل  :بخّاٌل: بخل  
؛ قـال   )5(الـشديد البخْـل   : والبخَّـال . ذو بخْل، والجمع بخَّال، والجمع بخَالء     : وبخَالً، فهو باخل  

  :)6(رؤبة
   أُروُز اَألْرزَبّخ              اٌلَف              َذاَك 

  
  َوُك      رٌَّز َیْم      شي َبِط      یَن الُك      ْرزِ   

؛ قـال   )7(تَزحف على األرض باسِته وتلطَّـخ بالـشر       :  يبدغُ بدغاً وبدغاَ    بِدغَ الرجل  :يبدِغ: بدغ  
  :)8(رؤبة

  ي ب     الَكالِم األْمل     غِ َغ     والِمْل     ُغ  َیْل
  

  َیْب     َدِغَل     ْوال َدُبوق     اُء اْس     ِتھ َل     ْم     
.  أول جـري الفـرس     :َأول كل شيء، البداهة والبِديهةُ    : البديهةُ، والبداهة :  البده البده  :ِمبدِه: بده  

  : )10(، قال رؤبة)9(ِمبدهيتبادهاِن بالشِّعر أي يتجاريان، ورجل 
  ٌِمْب       َدهوَكْی      ِد َمّط      اٍل َوَخ      ْصٍم    

  
  َیْن  ِوى اْش  َتقاقًا ِف  ى ال  َضالِل الِمْتَی  ھِ     

: نِّة والجمـع األرض السهلة اللَّي: البرثُ.  لَينه، سهل التراب البرثُ جبل من رمٍل،  :البراِرثُ: برث   
  : )12(رؤبة  قال،)11(براثٌ، وأبراثٌ، وبروثٌ

  أْقَف      َرِت  الَوع      ْساُء والَعثاِع      ثُ  
  

  الَب     َرِارُثِم     ْن أْھِلھ     ا  َوالُب     َرُق     
كثـرة الكـالم بـال      : الصدق والطاعةُ والصالح والخير والطاعة، والبربرِ     :  الِبر :بربارين ِ :برر  

  :)14(؛ قال رؤبة)13(للِهياج بربرةٌ أي صوتوبربر التَّيس . منفعة
   ف     ي الِغْطم     اط ِبَثْرث     اَرْیِنأْوَرى 

  
  إْف     راَغ َنجَّ     اَخْیِن ف     ي األْغ     واطِ    

                                                  
 .2/34، ماده بحزج، لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(
  .الحفرة أو الحسي: الركية .2/37، ماده بدع، نفسه )2(
 .27: الحديد )3(
 .87: الديوان )4(
 .2/30، ماده بخل، لسان العرب ينظر ابن منظور، )5(
  .65: الديوان )6(
 .2/38، ماده بدغ، لسان العرب ينظر ابن منظور، )7(
  .98: الديوان )8(
 .2/41، ماده بده، لسان العرب ينظر ابن منظور، )9(
 .166: الديوان )10(
  .2/49، مادة برث لسان العرب ينظر ابن منظور، )11(
  .جمعه على غير مثال، أو هي جمع الجمع، وقيل أراد البراري فقلبت الياء ثاء: البراِرثُ .29: الديوان )12(
 .2/58، مادة برر، لسان العربنظر ابن منظور،  ي)13(
 .صوت اضطراب الماء: نَجخَ: نجاخَيِن: صوت األمواج: عفغط .85: الديوان )14(
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  ِببرباريِن بدل ِبثَرثاريِن: ورد في اللسان
: يورجـل بـرز وبـرزِ     . بالفتح المكان الفَضاء من االرض البعيد الواسع      :  البراز :زهيبر: برز

ـ وبرزه فر  )1(زوكل سابق مبر  . وبرزالفرس على الخيل سبقها   . موثوق بفضله ورأيه   نجـاه؛  : هس
  :)2(قال رؤبة

   َج     واٌد  ِم     ْرآْسُیَب     رِّْزُهَل     ْو َل     ْم 
  

  َل    َسقََطََْت ِبالْماِض    ِغیَن اَألْض    راسْ   
  :)4(؛ قال رؤبة في ذلك)3( ممتَِلىءتار تام:  شاب برزغُ وبرزوغٌ وِبرزاغٌ:غزرالب: برزغ  

  َوَع      ضَّ َع      ضَّ األْدَرِد الُمَثْغِث      ِغ
  

  الُب      ْرُزِغَبْع      َد َأَف      اِنیِن ال      َشباِب    
لون مختلف، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غَبـراء أو  نحـو             :  البرش والبرشَةُ  :برش: برشَ  

الذي فيه ألوان وِخلْط والبـرشُ      : رشُواَألب. من لُمع بياٍض في لون الفرس وغيره      : والبرش. ذلك
  شاءرالجمع، وحية ب :    شاءرِريش مثله بـرِيش مثلـه  : بمنزلة الَِّرقْشاِء، والبقشْاِء والب5(بمنزلة الر( ،

  :)6(قال رؤبة
  وَتَرَك       ْت ص        اِحَبتي َتْفری        شي 

  
  َب      ِریِشوَأْس      َقَطْت ِم      ْن ُمْب      َرٍم   

المنتَِفخ الجوف الذي ال فؤاد لـه،       : والِبرشَاع. السيء الخُلُقْ : شاع الِبرِشع والِبر  :ببرشاع: برشع  
  :)8(؛ قال رؤبة)7(وقيل هو األحمق الطويل، واألهوج الجافي المنتفخ

   الِوخ        ام َوْغ        ِبِبِبْرش        اِعوال 
  

  على الِضَجاَعْیِن اْن ِضجاَع الوْط بِ       
 والنَّزعـة  الجعـدة ص بعـضهم بـه    البارض أول ما يظهر من نبت األرض وخَ    :برضا: برض  

قـال  . )9(مـاؤه قليـل   : ض بـر  دموثَ. قليلة الماء : وبئر بروض . بَأة ونبات األرض  كَوالبهمى وال 
  .)10(رؤبة

  َبْرَض        اف        ي الِع        دِّ  َل        ْم ُیْق        َدْح ِثم        ادًا  
؛ قال  )11(إذا أظهرته عمداً وتَزينَتْ    :وَأبرقَتْ المرأة بوجهه وسائر جسمها، وبرقَّت      :التَبِريِق: برق  

  :)12(رؤبة
   ُتْطَم   ِثل  مْ ف  ي ُمْرِش  قاٍت َكال   ُدمى   

  
  والتَّأنُّ        ِث ِب        الَتْبریِقَیْخ        َدْعَن   

  
                                                

 .2/60، ماده برز، لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(

  .67: الديوان )2(

 .2/61، مادة برزغ، لسان العرب ابن منظور، : ينظر)3(

  .97: الديوان )4(

 .2/62، مادة برشَ لسان العرب ابن منظور، :ظر ين)5(

  .79: الديوان )6(

 .2/63، مادة برشع، لسان العرب ابن منظور، : ينظر)7(

  .16: الديوان )8(

 .2/64، مادة، برض،لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

  .81: الديوان )10(

 .2/66، مادة، برق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

  .27: نالديوا )12(
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ـ : برقش تَنْقيش بـألوان شَـتَّى وإذا   شبه ال: والبرقَشِه. ولى هارباً: برقَشَ الرجُل برقَشةً : قاشابرنْ
   قَِش سقَشَةً اختلف لون األررنْقَشَت األرض . مي برنْقَشَ المكان  انقطـع مـن        : وابرت وابراخْض

   :؛ قال رؤبة)1(غيره
  َقاشاْبَرْن       إل       ى ِمَع       ى الَخْل       َصاء حی       ث    

  :)3(؛ قال رؤبة)2(صرعه فوقع على استه: وكَربعه فَتَبركَع:  بركعه:بركَع: بركع  
   َتَجزَّع   اوال   ُصْلُب ِم   ْن ُص   مِّ الَقَن   ا 

  
  َوَم       ْن َھَمزن       ا َرْأَس       ُھ َتَلْعلََع       اَ   

  َتَبْرَكع       اَوَم       ْن َأَبْحَن       ا  ِع       زَُّه    
  

  عل      ى اْس      ِتھ َزْوَبَع      ًة أو َرَبَع      ا    
  .ومن همزنا ِعزه تَبركَعا: ورد في اللسان  

ريم حبل فيه لَونان َأسـود      الب.  البرم الذي ال يدخُل مع القوم في الميِسر، والجمع َأبرام          :بريم: برم
  :)5(؛ قال رؤبة)4(وَأبيض، والبريم الماء الذي خالط غيره

  َی ْنَھْمَن ف ي ال ذارِِ الَح َصى َلَمْنُھوم  ا    
  

  الَبِریم     ااَض     ِت َحتَّ     ى إذا م     ا خ   
 رملة  اسم: ظرفَ وملُح وبوزع  : بزع الغُالم، بالضم، بزاعة، فهو بِزيع وبزاع      :  بزع :وزع: بزع  

   :)7(، قال رؤبة)6(معروفة من رمال بني أسد
  أْع             َیُن َف             رَّاٌد إذا َتَقمَّع             ا

  
  َبْوَزع     اِبَرْم     ِل َیْرَن     ا أْو ِبَرْم     ِل     

الوجـه، والبـشيشُ    : والبـِشيشُ . طالقـة الوجـه   : اللطف، والبـشاشه  : البشّ: البشيِش: بشش  
   :)9( قال رؤبة،)8(كالَبشاشة

  َتْھ         ِشیِشَلِلَتَكرُّّم         ًا، والَھ         شُّ 
  

  َطْل     قٌُ إذا اْس     َتْكَرَش ُذو الَتْك     یشِ   
البـرقُ تـْألْأل ولَمـع،      : صوتَ، والبِصيص وبصيـصاً   : بص القوم بِصيصاً  : بصبص: بصص  

تحريك الكلـب ذنبـه طمعـاً أو        : والبصبصةُ. العين في بعض اللغات، صفه غالبة     : والبصاصةُ
    :)11(قال رؤبة يصف وحش. )10(خوفاً

 واْق   َشْعَرْرَن ِم  ْن َخ   ْوِف  َبْصَب  ْصنَ 
  الَزَھ                                                                    ْق

  َیْم  َصْعن باألْذن  اب ِم  ْن َل  وٍح َوَب  قْ     
  

                                                
 .6/86، مادة، برقش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 .2/73، مادة، بركع، نفسه )2(

 .93: الديوان )3(

 .2/73، مادة، برم، لسان العرب ينظرابن منظور، )4(

  .184: الديوان )5(

 .2/79، مادة بزع لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

  .91: الديوان )7(

 .2/91، مادة، بشش، لسان العرب ينظرابن منظور، )8(

  .78: الديوان )9(

 .2/96، مادة، بصص، لسان العرب ينظرابن منظور، )10(

 . الحفرة: الوهدة: الزهقْ .108: الديوان )11(
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، قـال   )1(سال قلـيالً قلـيالً    :  بض الشيء سال، وبض الماء يبض بضاً وبضوضاً        :ابض: بضض
  : )2(رؤبة

  َفُقْل        ُت َق        ْوًال َعَرِبیَّ        ا َغ        ضَّا 
  

  َب  ضَّاِف  ي الُك  ال م  ا َل  ْو ك  اَن َخ  ْرزًا   
  :)4(؛ قال رؤبة)3(تَلطخ:  بِطغَ بالعِذرِة يبطَغُ بطَغاً:يبطَِغ: بطغ  

  ي ب     الَكالِم األْمَل      غ َغ      والِمْل     ُغ َیلْ 
  

  َل     ْوال َدُبوق     اُء اْس     ِتِھ َل     ْم َیْب     َدغِ      
  . لم يبطِغ بدل لم يبدِغ: ورد في اللسان  

ورجل  .مذكَّر وأن تْأنيثه لغةٌ   : أي خالف الظَّهر  : ر الحيوان  البطْنُ من اإلنسان وسائ    :بطين: بطن
  :)6(؛ قال رؤبة يذم رجالً)5(بِطين الكُرز إذا كان يخْبُأ زاده في السفر ويأكل زاد صاحبه

  َف              ّذاَك َبَخ              ال أُروُز األْرزِ 
  

  َوُك      زٌَّز َیْم      ِشى َبِط      یَن الُك      رزِ   
بعداً وبعداً، فهو بعيد : بعد الرجل، بالضم، وبِعد، بالكسر. بخالف القُر:  البعد:البعدة: بعد  

   :)8(قال رؤبة ؛)7(الذي يبِعد في المعاداة: وبعاد، وذو البعدة
   النُُّحوس        ا الُبْع        َدِةوَیْعِتل        ي ذا 

  
  ُلوس       اشْْ       ِفي الَكِل       َب الَمَأأذاَك َو  

لم يرِسلْه   في كالمه إذا   وأبعطَ الرجلُ  يح،ِبر القَ مواَأل لهالجو في   العلُ :عطُ واإلبعاطُ بال :يبِعط: بعط  
  :)10(قال رؤبة ؛)9(على وجهه

  ُی    ْبِعِطىٍء َل    ْم أْق    واَل اْم    رِ َوُقْل    ُن 
  

   الن   اِس وال َت   ْسخَّطِ أْع   ِرْض َع   نِ   
هم أي نازلنـاهم    طناالْومنه يقال ب   وقيل األرض المستويةُ الملساء،    األرض، :الطُالب : البالط :بلط  

  : )12(قال رؤبة ؛)11(باألرض
  َل     ْو أْحَلَب     ْت حالِئ     َب الُف     ْسطاطِ   

  
  ب             البالِطی             ِھ أْلق             اُھنَّ َعَل  

:  البعاقُ شدة الصوت، وقد بعقَ الرجل وغيره وانْبعقَ وبعقَت اإلبل بعاقاً، والبـاِعقُ             :تَبعق: بعق  
  :)14(؛ قال رؤبة)13(المَؤذن، وقد انْبعقَ المزن

   َتبعَّق      اُج      وٌد َكُج      وِد الَغْی      ِث إَذ 
  

  ِإَذا اْس     َتقاُه الِع     رُق َأْحَی     ا َوَرق     ا     
                                                  

 .2/97، مادة، بضض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 .79: الديوان )2(
 .2/103، مادة، بطغ لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
  .98: الديوان )4(
 .2/107، مادة، بطن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 .65: الديوان )6(
 .2/111، مادة، بعد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 .69: الديوان )8(
 .2/114، مادة، بعط، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
  .84: الديوان )10(
 .2/141 مادة، بلط، ،لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
  .87: الديوان )12(
 .2/114، مادة، بعق، لسان العرب ينظرابن منظور، )13(
 ).إذْ(والصواب ) إذَ(البيت مكسور وصورة الديوان  .115: الديوان )14(
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 الـدم إذا هـاج،      وتَبيـغَ ،  اًإذا كان سـِمين   . حكاية بعض الهِدير  :  البغْبغةُ والبغْباغُ  :المبغبغ: بغغ
  :)2(، قال رؤبة)1(السريع العِجُل: والمبغِْبغُ

  الُمَبْغِب      غِ  َی      ْشَتقُّ َبْع      َد الَط      َردِ   
  

  َوْبَع     د إیغ      اِف الَعَج      اِج الُھْنُب      غِ   
  :)4(؛ قال رؤبة)3(البَعوض، واحدته بقَّة: البقُّ: بقق: بقُّ: بقق  

َبْصَب  ْصَن واْق  َشْعَررَن ِم  ْن َخ  ْوِف    
  الَزَھ                                                                    ْق

  َوَب  ْقَیْم  َصْعَن ِباَألْذن  اِب م  ن َل  ْوٍح     
البلْـسام والِبرسـام   .  سكت فقط من غير أن يقَيد بفَرٍق بلْسم سكت عن فَزع، وقيل     :ِبلْساماً: بلسم  

  :)6(قال رؤبةو ،)5(وهو الموم
  َدیَّْث      ُت ِم      ْن َق      ْسَوِتِھ الَتْحِریم      ا  

  
  وم       اً  ِب       ِھ َأو مُ ْل       ساماً ِبنَّ َك       أ   

بـة  وكذلك البلْقة، بالضم، والعرب تقـول دا       سواد وبياض، : والبلَقُ. بلَقُ الدابة :  البلق :بلْقا: بلق  
  :  وجعل رؤبة الجبال بلْقاً فقال،)7(أبلقَأبلَق، وجبل 

  ب       اَدْرَن ِری       َح َمَط       ٍر وَبْرق       ا   
  

  ُبْلق        ا اللی        ِل ِنعاف        ًا  وُظْلَم        َة  
القَفْر التي ال   . خاٍل وكذلك األنثى، وقد وصف به الجمع فقيل ديار بلْقَع         :  مكان بلْقَع  :تَبلَنِْقع: بلقع  

  :، قال رؤبة)8( ال شيء فيهاالتي: والبالِقع. شيء بها
  َبالِقع               ا ْص               َبَحت داُرُھ               ُمفأ
  الشيء لَنْقَعوخَرج: واب 9(قال رؤبة ظهر(:  

  َل     ْوِني َوَل     ْو َھبَّ     ْت َعِق     ْیم َت     ْسَفُع
  

  َیْبَلْنِق         ُعَفْھ        َي َت        ُشقُّ اآلَل َأْو     
ـ      ز وبْل ليست من البيت وال تعد في و        :ْلب: بل   قـال  . )10(ا قبلـه  نه ولكن جعلت عالمة انقطاع م

  :رؤبة
  أعم    ى الُھ    َدى بالج    اِھلیَن الُعمَّ    ھِ  

  
   َقَطْع     ُت َبْع     َد َمْھَم     ِھ َمْھَم     ٍھَب    لْ   

الذي غلـب عليـه سـالمة      : الغَفْلَة عن الشر، بِله بالكسر، بلَهاً وتَبلَّه وهو أبلَه        :  البلَه :اَألبلَِه: بله  
عيشٌ أبله، وشباب أبلَه إذا كان      : على وجوهٍ  اللسان واألبله من كالم العرب    . البطنالصدر وحسن   

  :قال رؤبة. )11(ناعماً
  أم        ا َترْین        ي َخَل        َق الُمَم        وَّه  

  
  اَألْجَل       ھِ ب       ّراُق َأص       الِدالجبین     

  ِ األْبَل              ھ ال              شَّباب ُغ              داِنيَِّبْع              َد     
  

  

  .  مته وغَفْلَتُهيريد خَلْقَ الوجه الذي قد موه بماء الشباب، ومنه أخذَ بلَهِنيةُ العيش وهو نع
                                                

 .2/119، مادة، بغغ، لسان العرب ينظرابن منظور، )1(
 . الغبار: الهنبغ .98: الديوان )2(
 .2/126، مادة، بقق، ن العربلسا ينظرابن منظور، )3(
  .108: الديوان )4(
 .المفازة الواسعة، مؤنثة جمع مواٍم: الموماةُ: ، الموما2/141، مادة، بلسم، لسان العرب ينظرابن منظور، )5(
 .لين، أذل، أخضع: ديثَ. الكابوس الذي ينزل على اإلنسان وهي دخيلة: الديثان .185، الديوان )6(
 .2/145، مادة بلق، لسان العرب منظور، ينظرابن) 7(
 .   2/145، مادة بلقع، نفسه )8(
  .177: الديوان )9(
 .2/149، مادة، بلل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
 .2/150، مادة، بله، نفسه) 11(
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؛  قـال    )1(الضرب بـالِمرفَقِ  : والبهز. دفعه دفعاً عنيفاً نَحاه   :  بهزه عنِّي يبهزه بهزاً    :وبهز: بهز
  :)2(رؤبة

  و  َج      َدٍل  ِمَل      زِّ وال  اْم      ُروٌء  ُذ
  

   َیْق       ِرُع  ِلْألَض       زَِّدْعِن       ى َفَق       ُد  
  َوَبْھ    ِزىَص    كِّى ِحَج    اَجْى َرْأِس    ِھ   

  
  َعنِّ      ى َوَأذراُب الَقَن      ا ِذي الَلْھ      زِ   

  :)4(، قال رؤبة)3(بياض دون البرص: الِبهِلقُ: بهق: البهقْ: بهق  
  فی    ھ ُخط    وٌط م    ن َس    واٍد َوَبَل    قْ    

  
  الَبَھ    ْقَكَأنََّھ    ا ف    ي الِجْل    ِد َتْولی    ُع     

والبواب الحاِجب، ولـو    . وِبيبانبواب  فعُل من التَّبويب، والجمع، أ    الفالةُ، وال : البوباةُ: بْأببا: بوب  
اُألعجوبةُ، والبابيةُ هِدير الفَحل فـي      : اشتقَّ منه ِفعٌل على ِفعالٍة لقيل ِبوابةٌ ِبإظهار الواو، والبابيةُ         

  :)6(رؤبة ، قال)5(تَرِجيعه تكرار له
  إذا الَم     صاِعیُب اْرَتَج     سَن قبقب     ا  

  
  بَِب         اَبأْغَتَغ         ًة َم         ّرًا َوَم         ّرًا َت  

  :)8(؛ قال رؤبة)7(سكنت وفترت:  باخَِت النار والحرب تَبوخُ بوخاً وبُؤوخاً:يبوخَ: بوخ  
  َوال ُأِجی      ُب الُرع      َب إْن ُرِقی      تُ  

  
  َحتَّ     ى َیفی     َق الَغ     َضُب الَحِمی     تُ    

 .ورد في اللسان  يبوخَ بدل يفيقَ  

الدفْعـة  : ؤوقٌ على فَعول والبوق والبوقةُ    ، وب شديدة: وداهيةٌ بُؤوق .  الداهيةُ : البائقةُ :البوقْ: بوق
  : )10( قال رؤبة،)9(المنكرة من المطر وقد انْباقَتْ

  َجَواِزئ     ًا َیْخ     ِبْطَن أْن     داَء الَغَم     قْ 
  

  الُب  َوْق الَوْس  ميِّ ن  ّضاِح  ِم  ْن ب  اِكرِ   
.  مـن التـراب  ما طارتْه الريح:  الرجل الضعيف الطائش، األحمق، الضاِوي، البوه     :كالبوه: بوه  

  :)12(، قال رؤبة يذكر ِكبره)11(ذَكَرالبوم، وقيل البوه الكبيرمن البوم: البوهه والبوه
   تح    ت الظُّلَّ    ة الَمْرش    وشك    الُبوه

  
  ف   ي ِھْبِرَی   اِت الُكْرُس   ِف الَمْنُف   وشِ    

  
                                                

 .2/167، مادة، بهز، لسان العربابن منظور، : ينظر) 1(

 .63: الديوان )2(

 .2/169، مادة، بهق، سان العربلابن منظور، :  ينظر)3(

 .115: الديوان )4(

 .2/177، مادة بوب، لسان العربابن منظور، : ينظر)5(

 . الفحل الذي يعفَى من الركوب، جمع مصاِعب: المسود من اإلبل: المصعب من الرجال .170: الديوان )6(

 .2/178، مادة بوخ، لسان العربابن منظور،  : ينظر)7(

  .26: الديوان )8(

 .2/182، مادة بوق، لسان العربابن منظور،  : ينظر)9(

مقدار الماء الذي يجوز به المسافر من منهل إلى         : والجائزة. الذي يمر على القوم وهو عطشان     : الجائز: جوائر .105: الديوان )10(
 .منثل

 .2/185، مادة بوه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . القطن: الكُرسفْ. كثير اللحم: برياِتِه .79: الديوان )12(
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بـيض بـيض،    ذلك في الحيوان والنبات، وجمـع األ       البياض ضد السواد، يكون      :البيضة: بيض
 ـضة   وأصله بيوالب ،ضيواب الياء، وقد أباض ةً لتَصحرلوا من الضمة كَسدبضم الباء وإنما أب ضي

  :)2( قال رؤبة؛)1(أررض بها نخيل: أرض بيضاء ال نبات فيها، والسودة
   الَبْی      ضاُء َوالُخُب      وت َوالَبْی      َضُة

  
  َوَودَّ أْع           داِئي َل           ْو  ُنِعی           ُت  

. هاج به وذلك حين تَظْهر حمرتُه في البدن، وهو في الـشفه خاصـة             : بيغ به الدم   تَ :التَّبيِغ: بيغ  
  :                                    )4( قال رؤبة،)3(تَوقَّد الدم حتى يظهر في العروق: والبيغُ

  ِب     الَتَبیُّغِ َواْعَل     ْم َوَل     ْیَس ال     َرَأُي   
  

  ْف      َشِغِب      َأنَّ أْق      واَل الَعنی      ِف المِ    
   

 ومِئقَ إذا أخذه    اوتَِئق الرجل إذا امتأل غَضب    . شدة االمتالء شدة البكاء و  : المأقْ:  التَّأقُ :التَّأق: تأق
  : )6( قال رؤبة،)5(ِشبه الفُواق عند البكاء قبل أن يبكي

  الَت        َأْقَكَأنََّم        ا َعْوَلُتھ        ا ِم        َن 
  

  الَم  َأْقَعْوَل  ُة َعْب  َرى وْل  َو َل  ْت َبْع  َد    
. وحوض تَرع، ومتْرع أي مملوء    . امتََأل:  تَِرع الشيء بالكسر، تَرعاً وهو تَِرع وتَرع       :يمَأل: ترع  

 أنهـم افترشـوا األرض    ؛ قال رؤبة يصف بني تميم       )7( تَراع أي يمالُ الوادي    ،وسيٌل َأتْرع وسيلٌ  
عٌل أتْري8(يعدد كالسيل كثرة ومنه س(:  

  َیْجَھ     ُد َأْج     واَف ال     بالد الَمْھیع     ا  
  

  إذا َعَلْون        ا َش        َرفًا َتَضْع        َضعا   
  . هكذا وجدت عند ابن منظور  

  : )10(قال رؤبة: )9(ضرب من البرود:  األتْحِمي:اَألتْحِمي: تحم
  أْتَحُم    ْھأْم    َسى َك    َسْحِق األْتَحِم    يِّ      َتْرَأُم      ْھ)11(َب     وٌّ ِلَاظ      آِر األِث     افي  

تُه تُه   :)13(، قال رؤبة  )12(األباطيل: إلتواء في اللسان مثل اللَّكْنة، والتَّهايه     :  التتَّهتَهةُ :تَهتَِهالم: تهته  
  .زجر للبعير، ودعاء للكلب

  َھرَّْج     ُت َفاْرَت     دَّ اْرِت     داَد اَألْكَم     ھِ 
  

  الُمَتْھَت     ِھاِئالت الَخاِئ     ِب ف     ي َغ       
  

                                                
 .2/189، مادة بيض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
  .25: الديوان )2(
 .2/195، مادة بيغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . انتشر: تَفَشَّغ: الِمفْشِغ .98: الديوان )4(
  . 2/208 مادة  تأق، ،لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
  .107: الديوان )6(
  . 2/221 مادة ترع، ،لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . مهايع/ انبسط، ج: هاع الشيء: المهيقا .92: الديوان )8(
  . 2/215 مادة تحم، ،لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
  .149: الديوان )10(
   .2/478، جمهرة األمثال ،العسكري، )بداهية كالجبل(ماه اهللا بثالثة األثافي أحد أحجار ثالثة توضع عليها القدر ويقال ر: األثفية )11(
 .2/242 مادة تهته ،لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
   .166 ،الديوان )13(
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س إلى الشيء وهو ِنزاعها إليه، وتاقَتْ نفسي إلى الـشيء تَتُـوق          تُُؤوق النف :  التَّوقُ :التُّوقا: توق
  : )2(، قال رؤبة)1(نزعتْ واشتاقت: تَوقاً وتُؤوقاَ

  َفَن            َصَر اُهللا ب            ھ َوَأْعَتق            ا   
  

  َفالَحْم        ُد هللا َعَل        ى م        ا َوفَّق        ا    
   الُتوَّق    اَم    ْرواَن إْذ ت    اُقو اُألُم    وَر     

  
  َش          آِمیًا ِب          اهللا ث          مَّ ُأْعِرق          ا   

  . ، قال رؤبة)3(تكَبر: وقد تاه يِتيه تيهاً. الصلَف والِكبر:  التَّيه:الِمتْيه: تيه  
  الِمْتَی        ِھَیْن        وي اش        ِتقاقًا ف        ي ال        َضالِل  

ـِمامةً وتُماماً وِتماماً وتُمةً           :تُتَممه: تم    وَأتَمـه وغيـره     ، تَم الشيء يتم تَماً وتُماً وتَمامةًً وتَماماً وت
    :)5(، تَم إذا بلَّغ؛ قال رؤبة)4(وتَممه واستَتَمه بمعنى تمام الشيء

  ُتَتمُِّم        ْھف        ي َبْطِن        ِھ غاِش        َیٌة 
  

  َأِل     شْعُر َص     ْعٌب َوطِوی     ٌل ُس     لَُّمھْ   
  

               

 
: الثَّنْـدوة . ٍد وثُِدي ثدي المرأة، يذكر ويؤنث وهو للمرأة والرجل وجمعه َأثْ        : الثَّدي: الثَّنْدَؤةُ: ثدي

كان رؤبة يهمـز  .  بفتح أولها غير مهموز، مثال التَّرقُوة والعرقُوة على فَعلُوه، وهي مغِْرز الثدي  
 ويقول ابن السكيت والثَّنْدوة، بالفتح وترك       .)6(الثُّنْدَؤة وسئة القوس، والعرب ال تهمز واحداً منهما       

  . )7(همزت هي فُعلُلةٌ، وإذا فتحت فهي فُعلُلَةٌ أو فُعلَوةٌالهمز فإذا الهمز والثَنَّدَؤة بالضم و
. الكالم الذي الِنظام لـه    : والثَّغْثَغَة. عض الصبي قبل أن يشْقَأ ويثَِّغر     : الثَّغْثَغةُ: ثغغ: المثَغْثغ: ثغغ

، قـال   )8( كالمه اً شديداً فلم يبين    اضِطراب في فيه واضطرب  لسانه  الذي إذا يتكَلَّم حرك     : والمثَغِْثغُ
  : )9(رؤبة

  الُمَثْغِث     ِغِد َوَع     ضَّ َع     ضَّ األْدر 
  

  َبْع      َد َأَف      اِنیِن ال      َشباِب الُب      ْرُزغِ   
الركبة وما مس األرض مـن ِكركِرِتـه وسـعداناِته          : الثَِّفنَةُ من البعير والناقة   : ثَفن: ِمثْفَن: ثفن  

  :)11(، قال رؤبة)10(مالزم به:  ورجل ِمثْفَن ِلِخصمهلزمه:  يثفْنُهأفخاذه، وثقن الشيءوُأصول 
  ِم     ْثَفنِ َأْل     َیَس َمْل     ِوّي الَم     الِوي   

  
  ْغِنَی     ْشَتقُّ أْو َی      ْدُنو ُدُن      وَّ الُم      رْ   

  
                                                

  .2/246، مادة، توق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

  .114: الديوان )2(

  .2/252ه ، مادة، تيلسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

  .والغاشية ورم يكون في البطن، وتُتَممه أي تُهِلكه. 2/240، مادة تم، نفسه )4(

  .186: الديوان )5(

 .3/12، مادة، ثدي لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

  .158، إصالح المنطق )7(
 .3/24، مادة ثغغ، لسان العربابن منظور، : ينظر )8(

 .97: الديوان )9(

 .3/26، مادة، ثفن لسان العربابن منظور، : ظر ين)10(

 . ركن إليه ومال: رغن: المرِغِن .164: الديوان )11(
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اللَّـوم،  شـدة  : الثَّلْب. المه وعاَبه وصرح بالعيب وقال فيه وتَنَقَّصه   : يثِْلبه ثَلْباً : ثَلَبه: األثْلَبا: ثلب
الدروع المعمولَةُ ِمن جلود اإلبل، واإلثِْلب      : اليلَب. والمثاِلب، وهي الَثْلَبةُ والمثْلُبةُ   . واألخذ باللسان 

والحجارة، وفي لغة فتات الحجارة: واَألثْلَب وقال رؤبة)1(التُّراب ،.    
  وإْن ُتناِھْب           ُھ َنِج           ْده ِمْنَھب           ا

  
  ثَلب    ا األَبْی    ھ َتْك    ُسو ُح    روَف حِاج   

همشَه وشَـدخَه وهـو طَربـك الـشيء         : ضربه، وثَلَغَ رأسه يثْلَغُه ثَلْغاً    :  ثَلَغَه بالعصا  :يثْلَغ: ثلغ  
  :)3(، قال رؤبة)2(بالشيء اليابس

  ُیْثَل     ِغَك     الَفْقِع إْن ُیْھَم     ْز ِب     َوْطٍء   
  

  ص     اِحُب س     ْوآٍت َوُج     وٍع ُھْنُب     غِ   
خلـط  : وثَمغَ رأسه بالعـصا والثَّمـغُ     . الكَسر في الرطب، ثَمغَه يثْمغُه ثمغاً     :  الثَّمغُ :المثمغ: ثمغ  

  :)5(، قال رؤبة)4(البياض بالسواد
  قََ       ْد َعجَب       ْت َلّباس       ُة الُم       َصبَّغِ 

  
  الُمَثمَّ      ِغَأْن الَح َش      ْیُب ال      َشَعِر    

  .الشَّمِط بدل الشَعِر: ورد في اللسان  
طَّرد ذلك عند بعضهم في هـذه الكـسور،         يمعروف،  : ثُّمن من األجزاء  الثُّمن وال : لثمانيا: ثمن

  : ، قال رؤبة)6(موضع به هضبات: وهي األثمان والثَّماني
   ُس                 وُقھابالثَّم                 انيَأو َأْخ                 َدِریًَّا 

   
وب، وكاهـٌل   الحمار الغليظُ من حمر الوحش، يهمز وال يهمز، والجمع جؤُ         :  الجْأب :جْأب: جأب
غليظٌ: جأب . أبجاٍف غليظٌ : وخلقٌ ج . بْأبـاً     ،والجأب الكَسج ـأََبجي ب :  وجَأبقـال  ،  )7(كَـس
  :)8(رؤبة

  َحتَّ     ى َخ     ِشیُت أْن َیُك     وَن َربِّ     ي   
  

  َیْطلُبِن        ي ِم        ْن َعَم        ٍل ِب        َذْنبِ   
  : )9(وقال أيضاً  

  َغِثیَث        ُة الِمْل        ِغ ِبَق        ْوٍل ِخ        بِّ  
  

  َوَج              ْأِبيي َواُهللا راٍع َعَمِل                
يجَأز . الغَصص في الصدر، وقيل هو الغَصص بالماء وجِئز بالماء        :  الجْأز بالتسكين  :الجأز: ِزجْأ  

ِئيزجو ْئزبه، فهو ج َأزاً غَص11(، قال رؤبة)10(ج(:  
  إَل        ى َتِم        یٍم َوَتِم        یٌم ِح        ْرِزى 

  
  ِزالج  أَن  ْسِقى الِع  َدى َغْیظ  ًا َطوی  َل     

  
                                                

 .32-3/31، مادة ثلب، لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(
 .3/36، مادة، ثلغ، نفسه )2(
  .99: الديوان )3(
 .3/39، مادة، ثمغ لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
  .97: الديوان )5(
 ، مادة، ثمنلسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 .3/61، مادة جأب، نفسه )7(
  .17: الديوان )8(
 .169، نفسه )9(
 .3/61، مادة جاز،  لسان العربابن منظور،: ينظر)10(
  .64: الديوان )11(
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قـد   )1(اللئيم البخيل، وقيل الضعيف   : والِجبز بالكسر .  الغليظ الكَنز: الجبز من الرجال   :جبز: جبز
  :)2(ذكره رؤبة

  ِجْب      ِزأْج      َرَد َاْو َجْع      ِد الَی      َدْین   
  

  َكأنَّم          ا ُجّم          َع ِم          ْن فُِلُِ          زِّ     
لَـِزم  : وماً، فهـو جـاثم   اإلنسان والطائر واألرنب واليربوعَ يجِثم ويجثُم جثْماً وجث     :مجثمه: جثم  

، قـال   )3(الماء نفسه ووسطه ومجتَمعه ومكانه    : وجثْماِنية الماء . مكانه فلم يبرح، أي تَلَبد باألرض     
   :)4(رؤبة

  َمْجُثُم ھْ َواْعِطْف َعَلى ب اٍز َتراَخ ى        
  

  أْزَرى ب      ھ ِم      ْن ِری      ِشِھ ُمَقدَُّم      ْھ  
السيد السمح، وقيل الكريم، وال توصف بـه        : والجحجح. رتَةَ الجز  تَنْبتُ نَب  ة بقْلَ :جحجحا: جحجح  

  :)6( قال رؤبة )5(عدد وتكلم: المرأة، والجمع الجحجاح جحاِجح، وجحجح الرجل
   والرغی   َب ِمْق   َدحااْلَمْح   َض َمْج   دًا

  
  َجْحَجح   ام   ا َوَج   َد  الَع   دَّاُد، فیم   ا      

  َمحاأَع       زَّ ِمْن       ُھ َنْج       َدًة، َوأْس            
  

  م   ا الِنی   ل ِم   ْن ِم   ْصَر إذا َتَبطَّح   ا      
ضرب من التَّرسِة، واحدتها حجفةٌ، وقيل هي مـن جلـود اإلبـل             :  الجحفُ :المحجوِف: حجف  

   :)8(هو أن يقع عليه المشْي والَقيء من التُّخَمِة ورجل محجوف، قال رؤبة: وقيل. )7(مقَورة
  ُكوِفْنی      ا أیُّھ      ا ال      دَّاِرىُّ ك      المَ   

  
  الَمْحُج       وِفوالُمَت       َشكِّي َمْغَل       َة    

الضخْم الغليظُ من الرجال والجِمال والجمع      :  الجخْدب والجخاِدب والجخاِدي كله    :جحدب: جخدب  
  .  وع جخْدبا الضلُ، ضخْمشَداخةً: ، قال رؤبة)9(جخادب، بالفتح

الِجدار . خَليقٌ له، والجمع جِديرون وجدراء واألنثى جديرةٌ      : بكذا هو جدير :  جدر :المجتَدر :جدر
  :؛ قال رؤبة)10(حوطه، واجتَدره بناه: الحائط والجمع جدر وجدران، وجدره يجدره جدراً

  الُمْجَت            َدْرَت            ْشِیید أع            ضاِد الِبن            اء  
  ردفي عنق الحمار؛ وربما كان من آثار     :الجـرتْ  انِْتبارراً إذا انْتَبدتْ عنقه جردم، وجقـال  ،الكد 

  :)11(رؤبة
   َمْط   ِويُّ الَحَن   قْ  ِنج   اِدُر اللِّْیَت   یْ   ْوأ

  
  ْدِرج ِإْدراَج الَطَل          ْقُمَحْمل          ٌج ُأ  

  

                                                
 . جبيزاً أي يابساً قفاراًوأكلتُ خبزاً.  والجبيز، الجبز اليابس3/69، مادة جبز، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)1(

  .65: الديوان )2(

 .3/76، مادة جثم،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)3(

  .157: الديوان )4(

 .3/77، مادة جحجح  لسان العربابن منظور،:  ينظر)5(

 . 34: الديوان )6(

 .4/44، مادة جحف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

  .الغدتانوهما : هيالذي يتَشكَّى نَكَفَ: ذي درأتْ غُدتُه، والمنْكوفُال:  الداري178: الديوان )8(

 .3/85، مادة جخدب، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)9(

 .3/94، مادة جدر، نفسه )10(

  .104: الديوان )11(
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لم تُعمـر  ولـم      : وأرض جاِدسةٌ . ويِبس كالجاسد اشتَد  ما  :  الجاِدس من كل شيء    :جدس: جدس
؛ )1(وجديس حي من العرب كانوا يناسبون عاداً اُألولى وكانت منازلهم اليمامة          . تُعمل  ولم تُحرثْ   
  :وفيهم يقول رؤبة

  َج               ِدیِس ِبی              َدْي  َط              ْسمٍ َب              واُر  
الصغير من كل شيء، ويشمل الحنْظل والبطيخ والقّثاء،        : ةُ والجوةُ والِجرو والِجر : اَألجِاري: جرا  

. )2( والجارية الشمس  ضرب من الجري  : اِإلجريا. ر، الجمع أجرٍ  وكل ما استدار من ثمار األشجا     
  :)3(قال رؤبة

   َك     ریم ال      سِّْنح األج     اِرىِّ َغْم     ُر  
  

  أْبَل      ج َل      ْم ُیوَل      ْد ِب      َنْجمِ ال      شُّحِّ      
وكذلك مـن اإلبـل     . كلاألكول، سريع األ  : الحروز. كل أكألً أ:  جرزَ يجرز جرزاً   :رزالج: جرز  

 واالنثى جوزر .   زروج زروزةٌ وجرجض مال نبت كأنهـا تأكـل النبـت اكـالً، والجمـع            : وأر
رازال نبات)5()َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَلى اْلَأْرِض اْلُجُرِز( قال تعالى . )4(أج  . رـرالج : مالِجـس، 

  :)6(قال رؤبة
 َیْلِوی    ِھ َج    ذُب األْخ    َدِع الَمْعُن    وشِ  
 

   الَبِط      یِشالَج      َرِزْع      َد اْعِتم      اِد َب  
  .)7(لْق شَديد يكون للناس واإلبل، أي غليظوإنه لذو جرٍز  أي قوة وخَ 

غَـصص المـوت،   : غَـص، والجـرض   : ، جِرض جرضاً  الجهد:  الجرض :الِجرواض: جرض
  : )9(ال رؤبة ق،)8(عظيم: وجمل جرواض. الريقُ يغَص به: والجرض، بالتحريك

   الِجْرواض             اَن             ُدقُّ الَق             َصَر  ب             ھ 
مقَدم العنق من مذبح البعير على منحره، والجمـع         : باطن العنُق، وقيل  :  الِجران :نالمجر: جرن  

نرياُل. جغ أحمر والمجرين      : الجِِربيان وهو صلغة في الِجر :  نرقال  )10(بعيد: الميت وسفر ِمج ،
   :رؤبة

  ِنالُمْج     َرِح ال     سِّفار بع     د أط     اِوی
  

  ف  ي َوْق  ِت َخْوص  اء َكَوْق  ِب الُم  ْدُھن   
 ،البـشع مـن كـل شـيء       : والجـشيب . طَحنه جريشاً :  ِجشب الطعام  :بجشّاِب: مجشَّبا: جشب  

ِشيبالغليظ: من الثياب: والج،شَّبج12(، قال رؤبه)11(خَِشن المعيشِة:  ورجل م(:  
  ُمَج      شَّباَوِم      ْن ُص      باٍح راِمی      ًا  

  
  َتَثْعَلب        ا ف        إْن َرآِن        ي ش        اعٌر    

  
                                                

 .رضت وجديس قبيلة كانت في الدهر األول فانق3/95، مادة جدس،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)1(
 .، مادة جرانفسه )2(
  .171: الديوان )3(
 .3/122، مادة جرز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
 . 27: السجدة) 5(
 . 79: الديوان )6(
 .3/122، مادة جرز، لسان العرب ابن منظور،:   ينظر)7(
 .3/125، مادة جرض، نفسه  )8(
 . 177: الديوان )9(
  .3/133، مادة جرن، ربلسان الع: ابن منظور:  ينظر)10(
  .3/149، ماد جشب، نفسه) 11(
  .13، الديوان) 12(



 53

شَبالشجاع: والِمج خْموقول رؤبة،)1(الض  :  
   أْتَل       َع ف       ي إْص       غاِئھِ  ِبَج       ِشٍب

  
  ج      اَء َوَق      ْد زاَد َعَل      ى أْظماِئ      ھِ    

  :)3( قال رؤبة،)2(وندى جشَّاب ال يزال يقَع على البقل  
  َوْھ   َي َت   َرى َل   ْوال َت   َرى التَّْحِریم   ا 

  
   الَن    َدى َمأُدوم    ا ِبَج    ّشاِبَرْوَض    ًا   

  ِشيبج وكالم :قال رؤبة،)4(جاف خَِشن  :  
  ِریاٌن َطم   ا ب   ھْذ، ال ِھ   َمْنِط   ٌقلھ   ا 

  
  َج   ِشیبُ ، وال ب   اِدي الَجف   اِء  َس   فاٌه  

  قِلخَ: وسقاء جشيب  
، قـال   )5(ما جش من الحـب    : دقّه، والجِشيشة : جشّ الحب يجشّه جشّاً وَأجشّّه    : الجشيش: جشش
  :)6(رؤبة

  َرِق الَمْج       روش َدال َیتَّق       ي بال        
  

  الَج    شیشوان، َمْطَح    ن رُّ ال    زُُّم      
القـصيرة  : والجعبـرةُ والجعبِريـة  . القَعب الغليظ الذي لم يحكم نَحتُه :  الجعبر :ٍتجعبريا: جعبر   

  :)8(؛ قال رؤبة يصف نساء)7(ةمالدمي
   وال َطَھ             اِمالَجْعَبِریَّ             اٍتال     َبَھ      اِلال)9(َی      ْنِطْقَن َھْون      ًا ُخ      رَّدًا 

  :)11(قال رؤبة. )10(القوم عن أوطانهم، يجلَون وأجلَوا إذا خرجوا من بلد إلى بلد: جلَّى: جال  
  َیْلَمْح    َن ِم    ْن ُك    لِّ َغِم    یٍس ُمْقِب    ِل    

  
  الَع     ْین ل     م ُیَكلَّ     ل   ب     صیُرَجلَّ     ى  

  ف   انقََضَّ َیْھ   وي ِم   ْن َبعی   ِد الَمْخَت   ل   
  

  ان اْش     َتالنا اب     ن َعل     ي إنَّ س     لیم  
الِجلْدة أخص مـن    الجمع َأجالد وجلود و   و. المَسك من جميع الحيوان   :  الجلْد و الجلَد   :جلدةً :جلد  

: الجلَد. )12()َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِھْم ِلَم َشِھْدُتْم َعَلْیَنا َقاُلوا َأْنَطَقَن ا اللَّ ھُ  (وقوله تعالى ذاكراَ ألصل النار    . الجلد
قـال  . )13(الغزيرات اللـبن، وهـي المجاليـد     : الجالد من اإلبل  .  والشدة والصبر والصالبة   القوة
  : )14(رؤبة

                                                
  .3/149، جشب، مادة لسان العرب: ابن منظور:  ينظر)1(
  .نفسه والصفحة نفسها )2(
  .185، الديوان )3(
  .3/149، جشب، مادة لسان العرب: ابن منظور:  ينظر)4(
 .3/150، مادة جشش، نفسه )5(

 .77: الديوان) 6(

 .3/153، مادة جعبر،  لسان العربابن منظور،: ظر ين)7(

  .121: الديوان )8(

  .الخريدةاللؤلوة إذا لم تثقب، أو المرأة العذراء )9(

 .3/125، مادة جال،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)10(

  .181: الديوان )11(

 21: فصلت) 12(

 .3/127، مادة جلد،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)13(

  .72: وانالدي )14(
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  َتْأُك      ُل َبْع      َد الُخ      ْضَرة الَیِبی      سا   
  

   بْرِعی      سا َجْل      َدةً َو َل      ْم ُی      ِدرُّوا    
ذهاب الشعر مـن    أشد من الجلَح وهو     : الجلَه.  جلَه الرجَل جلْهاً رده عن أمر شديد       :اَألجلَه :جله  

لَهلَه وهو أجال ثم الجالج ،عم الجبين، وقيل النَّزقَدقال رؤبة. )1(م:  
  األْجَل            ھ ب            یِن  َب            رَّاُق أْص            الِد الجَ  

المكـان  : تَحِرقُ النبات والجميش  : كَأنَّه حِليق وسنة جموش   . الصوتُ: الجمش: الجموش: جمش  
  :)3(؛ قال رؤبة)2(ال نبت فيه

  ُف      وشّق      ًا َك      َدقِّ الَوَض      ِم الَمْرَد
  

  الَجُم     وِشالنُّ     وَرِة   َك     اْحِتالِق ْوَأ  
وأراد رؤبة . )4()َحتَّى َیِلَج اْلَجَمُل ِفي َس مِّ اْلِخَی اطِ  (من اإلبل، وفي التنزيل العزيز    ذَكر :جماتُه: جمل  

  :)6(؛ قال رؤبة)5(بالجمل  سمكة بحرية تدعى الجمل
  ل َعْن     ُھ َخَزُم      ھْ إذا َت     داَعى َج      ا 

  
   َوُلَخُم         ْھَجّماُت         ُھَواْعَتَلَج         ْت   

َوُتِحبُّ وَن اْلَم اَل    (، وفي التنزيل    )7(كثير: الكثير من كل شيء، ومال جم     :  الجم والجمم  :جمجم: جمم  
  :اإلهالك، وجمجمه َأهلكه؛ قال رؤبة:  أي كثيراً، والجمجمة)8()ُحّبًا َجّمًا

   وَجْحَجب       اَجْمَجَمھ       مجك       م م       ن ِع       دى   
الجندل بفتح الجيم والنون وكسر الدال، المكـان        .منه سمي الرجل  الحجارة  :  الجنْدل :جناِدل: جند  

  :)10(؛ قال رؤبة)9(العظيم القَويُِّ: جنْدل اسم رجل، والجناِدل. الغليظ الجنادل الشديد، من كل شيء
  َب    ْین َح    واٍم َتْحَتِم    ي ال    َضالِضال   

  
  َجن        اِدال م        ا ُجمِّ        َع ِم        ْن   َكَأنَّ  

  .  والجندل القوي)كَأن تَحتي صِخباً جنَاِدل(ورد في اللسان   
عظـام  : والجناِجن. وكل شيٍء ستر عنك فقد جن عنك   ستره  جنّاً  :  يجنُّه  جن الشيء  :ِجنِْجن: جنن

  : قال رؤبة؛)11(الصدر، وقيل رؤوس االضالع
  ِنِج           ْنِج  ك           لُّ )12(وم           ن َعج           اِریھنَّ

  

                                                
 .األجلَح في لغة تميم:  واألجلَة3/186، مادة جله  لسان العربابن منظور،:  ينظر)1(

 .6/276، مادة جمش، نفسه )2(

  .78: الديوان )3(

 . 40: األعراف )4(

 .3/200، مادة جمل لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)5(

  .158: الديوان )6(

 .3/206ادة جمم، ، م لسان العربابن منظور،:  ينظر)7(

 . 20، الفجر )8(

 .موضع:  ودومة الجندل3/215، مادة جند  لسان العربابن منظور،:  ينظر)9(

  .127: الديوان )10(

 .3/221، مادة جنن، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)11(

  . ابن منظور، لسان العرب، مادة عجر:ينظر. رؤوس العظام:  عجارهن)12(
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ثياب منسوجة من نحو البسط وما يشِْبهها، ويقال هي مـن           : الجهرِمية: جهرمك: وجهرم: جهرم
  :)2(؛ قال رؤبة)1(كتَّاٍن

  َوَجْھَرُم        ْھال ُی        ْشَتَرى َكتَّاُن        ُھ  
  

  َیْجت  اُب َضْح  ضاَح ال  سَّراِب َأَكُم   ھْ     
األنثى جونة والجـون األسـود المـشْرب حمـرةً،           الجون األسود اليحمومي، و    :اَألجُؤن :جون  

وقيل هو النبات الذي يضِرب إلى السواد من        . التَّجون تَبيض باب العرس   . عين الشمس : والجونةُ
  :)4(، كقول رؤبة)3(تَسويد باب الميت، األجُؤن أرض معروفة: التَّجون. شدة خُضرتِه

  اِت         ِب الُم         َرقَِّنداٌر َك        َرْقِم الك 
  

  اَألْج   ُؤِنَب   ْیَن َنَق   ى الُمْلَق   ى َوَب   ْیَن      
   

وحـبش  . التجمـع : ِجنْس من السودان وهم اَألحبش والحبشان والتحبش      :  الحبش حبشْت: حبش
  :)6(، قال رؤبة)5( الشيء يحبشُه حبشاً وحبشه وتَحبشَه

  الَمْغ   ُشوِشَش   ْحٌم َومْح   ٌض َل   ْیَس ب 
  

  ی        ِشىِف َلُھ        م َتْحَحفَّ        ْشُتأالَك   
  :)8(، قال رؤبة)7(وحبشت لعيالي وهبشْت أي كستُ، وجمعتُ، وهي الحباشة والهباشة  

  التَّْحِب     یشل     وال ُحباش     اٌت م     ن   
  

  ِل          ِصْبَیٍة ك          َأْفُرخ الُع          ُشوش  
. اناً شديداً، وكذلك الِعرقُ يحِبض ثـم يـسكُن        بضرب ضر : ض حبضاً  القلب يحبِ  :حباِض: حبض  

ضبأن يقع السهم بين يدي الرامي إذ رمى، وهو خالف الصاِرد            : والح ضبقال  ؛)9(التحريك والح
  : رؤبة
؛ فـي  )10(ل وأحبال وِحبال وحبول والمحبـل   الحبل الرباط بفتح الحاء، والجمع َأحب     : المحبل: حبل

  : قول رؤبة
  

قصده والحجـاج والِحجـاج، بفـتح الحـاء         : الحج إلينا فالن؛ وحجه يحجه حجاً     : ِحجاج: حجج
  : )12(؛ قال رؤبة)11(، والجمع أِحجةالعظم الذي ينبت عليه الحاجب: وكسرها

    َرأِس    ِھ َوَبْھ    زيِحَج    اَجْىَص    ِكّي 
  

  َعِن       ى َوأْذراُب الَقَن       اِذي الَلْھ       ِز  
  

                                                
 .3/227، مادة جهرم لسان العرب، ابن منظور:  ينظر)1(

  .150: الديوان )2(

 .3/245، مادة جون لسان العربابن منظور، : ينظر) 3(

  .160: الديوان )4(

  .4/16، مادة حبش لسان العربابن منظور، : ينظر )5(

  .78: الديوان )6(

 .4/16، مادة جبش لسان العرببن منظور، :  ينظر)7(

  .78: الديوان )8(

 . 4/16، مادة حبض، لسان العرب ابن منظور،: ظر ين)9(

 .4/20، مادة حبل نفسه )10(

 .4/20، مادة حبل نفسه )11(

  .78: الديوان )12(

  َحبَّ             اٍضَوال الَج             َدي ِم             ْن ُمْتَع             ٍب   
  

   الُمَح               ّبال ُج               الل َیْم               أل  ك               ل
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كُلِّفَ تَسنُّم صعِب الرمـِل فَأشـرف       : دنا وحبا البعير حبواً   : حبا الشيء :  حبو :لم تَحب حبو  : حبا
  :)2(، قال رؤبة)1(بصدره ثم زحف

   الُمْعَتِن        ْكل        م َتْح        ُب َحْب        َوأْوَدْی        َت إن 
تاِر األذن وهـو ِكفـافُ حـروف    ما استدار به كح     وحرفه هو  ، ِكفَافُه  شيء  حتار كُلِّ  :حتْر: حتر  

  ؛)3(قلـيالً صـار   قل عطاؤه َأي    : أعطاه وأطعمه، وأحتَر الرجلُ   : وحتَر الرجَل حتْراً  . غَراِضيفها
  

  :)4(قال رؤبة
  َحْت        ِرإّال َقِل        یًال ِم        ْن َقِلی        ٍل   

  
  َیْلَق     ى ُمع     اِدْیِھْم ع     ذاَب ال     َشزر    

الصخْرةُ، والجمع في القلة أحجار وفي الكثرة ِحجـارةٌ وفـي التنزيـل             :  الحجر :حجران: حجر  
الـذهب  : ، وألحقوا الهاء لتأنيث الجمـع والحجـران     )5()َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِرینَ    (

لعشْب ما استدار به سنَدٌ أو      والحاجر من مسايل المياه ومنابت ا     . دقيق من غير أن يغْلظ    . والفضة
رانج7(؛ قال رؤبة)6(نهر والجمع ح(:  

ُم     ْسَتْأِنُف األْع     شاِب ِم     ْن َرْوٍض 
  َس                                                                        َمْق

  ال   ُذَرْق ُحْج   راُنَحتَّ   ى ِإذا اْص   َفرَّ    
  :)9(؛ قال رؤبة)8(وحدائد حجر مقدمة في الجودة  

  َحتَّ     ى ِإَذا َتَوقَّ     َدْت ِم     َن ال     َزَرقْ   
  

   ك   الَجْمِر ِم   ْن َس   نِّ ال   َذَلقْ َحْجِریَّ   ٌة  
حِذلت عينـه حـذَالً فهـي       . حمرة وانِْسالقٌ وسيالن دمع   :  الحذَل، مثَقَّل، في العين    :الحذَّل: حذل  

  :؛ قال رؤبة)10(وعين حاِذلة ال تبكي البته، فإذا عِشقَتْ بكت. حذالء، وأحذَلها البكاء
  الُح            ذَّلوال            شَّْوُق َش            اٍج للعی            ون   

أفعى ِحرِبشٌ وِحربيشٌ، كثيرة السم خَِشنة المس شـديدة صـوت الجـسد إذا          : الِحربيش: حربش  
  :)12(، قال رؤبة)11(حية كاألفعى ذات قرنين: والِحرِبيش. حكَّت بعضها ببعض متَحرشة

  الَح   ِریشَغ   ْضَبى َك   َأْفَعى الِرْمَث   ِة 
  

  َفُق     ْل ِل     ذاَك الُم     ْزَعِج الَمْحُن     وِش  
  . للسان الِحربيش بدل الحِريشورد في ا  

                                                
 .4/26، مادة حبا لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

  .118: الديوان )2(
 .4/29، مادة حتر، لسان العربابن منظور، : ينظر )3(
  .174: الديوان )4(
 .24 ،ةالبقر )5(
 .4/39، مادة حجر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
  .105: الديوان )7(
 .4/39، مادة حجر،  لسان العرب،ابن منظور:  ينظر)8(
  .107: الديوان )9(
 .4/66، مادة حذل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
 .4/72، مادة حربش، نفسه )11(
  .77: الديوان )12(



 57

الكافُ عن  : اإلثُم، والحارج اآلثم؛ والحرج والحِرجُ  والمتَحرج      :  الِحرج والحرج  :الِحراِج: حرج
الغَيضةُ لـضيقها؛  : ، والحرجةُ)2()َیْجَعْل َص ْدَرُه َض یِّقًا َحَرج اً     (   قال تعالى  )1(الضيق: الحرج. اإلثم

ر الملتف؛ وهي أيضا الشجرة تكون بين األشجار ال تصل إليها اآلكلةُ وهي ما رعـى               وقيل الشج 
  : )4(قال رؤبة: )3(ِحراج. من المال

  ًا َقَت        َب االْح        داِجَدْین        ًا ِمَلّح        
  

  ع     اَذ ِبُك     ْم م     ن َس     َنٍة ِم     ْسحاجِ      
  الَح        راِجَش        ْھباَء ُتْلِق        ى َوَرَق    

  
  عالجھ        ا َوالَع        ْیُش ُذو ِع        الجِ   

إذا رددتهـا  : رد بعضها على بعض، وحرجمتُ اإلبل فاحرنْجمتْ    :  حرجم اإلبلَ  :رنِْجممح: حرجم  
  :)6(؛ قال رؤبة)5(فارتد بعضها على بعض واجتمعت

  ف     صار إْذ َل     ْم َیْب     َق إال ِش     ْرِذُمھْ 
  

  ع       اَیَن َحیَّ       ًا ك       الِحراِج َنَعُم       ھ   
  ُمْحَرْنَجُم     ْھَیُك     وُن أْق     َصى َش     لِِّھ   

  
  ضَّ ال     ِسفاِر َفْھ     َو آٍز ِزیُم      ھُ  َع        

والحرور الريح الحارة بالليـل وقـد       . ضد البرِد، والجمع حرور، وأحاِرر    : ر الح :ريِرالح: حرر  
: ؛ وقيـل  )7()َوال الظِّ لُّ َوال اْلَح ُرورُ       وھ ي باللی ل كال سَّموم بالنھ ار،  وف ي التنزی ل               (تكون بالنهار، 

رورالنارالظل الجنة والح .ِرير9(؛ قال رؤبة)8(فحل من فحول الخيل: والح(:  
   ِعْتق  االَحِری  ِرَعَرف  َت ِم  ْن َض  ْرِب   

  
  فی      ھ إذا ال      َسْھُب ِبِھ      نَّ اْرَمقَّ      ا     

تَحـرز و تَحرَسـتُ   : واحتَرس منه . حرس الشيء الحراس والحرس واَألحراس    : أحرس: حرس  |
  .)10( بمعنى تحفظت منه و أحرس بالمكان أقام به حرساًمن فالن واحتَرستُ منه

والعنْز قـارة   . شبه علٍَم يبنى فوق القارة يستدل به على الطريق        : رمواأل. اَألكمة الصغيرة : العنْز
  .)11(سوداء
َل ى  َی ا َأیَُّھ ا النَِّب يُّ َح رِِّض اْلُم ْؤِمِنیَن عَ          ( التَّحـريض، التَّحـضيض، قـال تعـالى          :حرض: حرض
والمحرض : والحرض.  ، وتأويل التَّحريض في اللغة أن تَحثُ اإلنسان حثَّاً على القتال          )12()اْلِقَت الِ 

                                                
 .4/74، ماة حرج، لسان العرب، ابن منظور:  ينظر)1(
  . 125: األنعام) 2(
 .4/74، مادة حراج  لسان العربابن منظور،:  ينظر)3(
 . الرحل الصغير، على قدر سنام البعير: حناه القَتَب: قتبة تقتيباً: جمع أقتاب: قتب .32: الديوان )4(

 .4/76، مادة حرجم،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)5(

 .طردها سوقها: شلَّ الدابة. قطعة من الناس: ِشرِذمه .186 :الديوان )6(

  .21:فاطر) 7(

 .4/83، مادة حرر  لسان العربابن منظور،:  ينظر)8(

  .180: الديوان )9(

 .6/48، مادة حرس،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)10(

  .ٍم فوق القارة يستدل به على الطريقشبه علَ: العنْز األكمة الصغيرة، واإلرم .نفسه والصفحة نفسها )11(

  .65، األنفال )12(
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ــريض   :واِإلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راضديء من الناس أي السفلة من الناس والجمع أح2(؛ قال رؤبة)1(الساقط، الر(:   
  ِبھ    ْم َوَأْم    َضى َس    َفٌر م    ا أْم    َضى 

  
  حْرض       اَق       ْوًال  الق       اِءُلھ       ا َیَایُّ  

البقـر  : مـا حـرم اُهللا والحيـرم      : وجمعه حرم، والحرام  .  الحرام نقيض الحالل   :التّحِريم: حرم  
قبيلة، والتحريم الـصعوبة   : والحورم المال الكثير من الصاِمِت والناطق، وحرام      . واحدتها حيرمة 

  :)4(؛ قال رؤبة)3(ويقول في بعير محرم أي صعب
  التََّحِریم      اَدیَّث      ُت م      ن َق      ْسَوِتِھ  

  
  ك        َأنَّ ِبْل        سامًا ِب        ِھ َأْو ُموم        ا   

واحـزوزأ الطـائر    . اجتمعت: واحزوزأ هي . جمعها وساقَها : اإلبل يحزُؤها حزءاً  : احزيزا: حزأ  
  :)6(قا ل رؤبة. )5(ضم جناحيه وتجافى عن بيضه

  َیْھم       اَء َی       ْدُعو ِجنََّھ       ا َیْھم       اؤَه
  

  اْحِزْی    َزاُؤُها َن    وال    سَّْیُر ُمْح    َزْوٍزٍ ِب  
  :)7(قال رؤبة.  التَّكَهنالتَّحزي :حزا  

  والَتَح         زِّيال َیْأُخ        ُذ الَتْأفی        ُك   
  

  زِّو األِفیّن      ا َوال َط      ْبُخ الِع      َدى ذَُ   
ـ  :  واَألحزاب، والجمع أحزاب ،جماعةُ الناسِ :  الِحزب :اَألحزاب: حزب   ، وقولـه  )8(ارجنـود الكُفَّ

 ومن أهلك قوم نوح وعاد وثمود،: حزاب ههنا  واأل )9()ِإنِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم ِمْثَل َیْوِم اْل َأْحَزابِ      ( :تعالى
قـال   )10(وحزب فالن َأحزاباً أي جمعهم    . َأصحابه وجنْده الذين على رأيه    : زب الرجلِ وِح. بعدهم
  :رؤبة

  ًا ُمْسَت    ْصَعباَعَبَلَق    ْد وَج    ْدُت ُم    صْ  
  

   والُمَحزَّب    ااَألْح    زاَبِح    یَن َرَم    ى   
خالف الدارع،  : والحاِسر. أي الكشْفُ . كشْطُك الشيء عن الشيء   : الحسر:  يحسر :يحسر: حسر  

تْ العين      : والحاِسرِسرقت إليه أو خفاؤه        : الذي ال بيضة على رأسه وحدما ح دعها برسكلَّتْ، وح
سحهاي12(؛ قال رؤبة)11(ر(:  

  أْیھ    اَت ِم    ْن َج    ْور الَف    الِة َم    اُؤهُ   
  

   َط     ْرَف َعْیِن     ِھ َف      ضاُؤهُ  َیْح     ِسرُ   
  

                                                
 .7/133، مادة حرض، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)1(

  .وبذلك يستقيم الوزن) يا أيها(صورة الديوان يأيها، والصواب  .80: الديوان )2(

 .4/99، مادة حرم، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)3(

  .80: الديوان )4(
  .4/102، مادة حزأ، لسان العربابن منظور، : ينظر )5(
  .4: الديوان )6(
  .64: نفسه )7(
 .4/102، مادة حزب لسان العربابن مظور، :  ينظر)8(
 . 30: غافر) 9(
 . 4/102، مادة حزب، لسان العرب ينظر ابن مظور، )10(
  .4/102، مادة حسر، نفسه )11(
  .3: الديوان )12(
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جمع النـاس يـوم     : والحشْر.  حشَرهم يحشُرهم حشْراً جمعهم ومنه يوم المحشَرِ       :حشْرها: حشر
: وحشَرِت السنةُ مال فالنٍ   . من أسماِء رسول هللا   : والحاشر. والحشْر الجالء عن األوطان   . القيامة
  :)2(؛ قال رؤبة)1(أهلكته

   الَمْح  ُشوِشَح  ْشِرھاَوم  ا َنَج  ا ِم  ْن   
  

  َوْح   ٌش وال َطْم   ٌش ِم   َن الُطُم   وشِ    
 وحـشْرجةُ . تَردد صوت الصوت النَّفّس وهو الغَرغَرةُ في الـصدر        :  الحشْرجةُ :حشْرج: حشرج  

  :)4(؛ قال رؤبة)3(هصوته يردده في حلق: الحمار
 ف   ي الَج   ْوِف َس   ِحیال، أو   َح   ْشَرَج

  َش                                                                        ھقَْ
  ُیَق     اَل ن     اھٌق َوم     ا َنَھ     قْ    َحتَّ     ى  

َوَجَعْلَن ا َجَھ نََّم    (وفي التنزيل   . )5(والحصر ضيق الصدرِ  .  الحصر ضرب من الِعي    :الحصر: حصر  

؛ قـال   )7(وحاصـره  حصروه حـصراً  : لتقو. بِخَل: وحِصر. ؛ أي المحِبس  )6()ِلْلَك اِفِریَن َح ِصیراً   
  :)8(رؤبة

  الَح   ْصراِمْدَح   َة َمْح   ُصوٍر َت   َشكَّى  
  

  َرَأْیُت        ُھ َكَم        ا َرَأْی        ُت َن        ْسرا     
 والجمـع  ،صـوتُ القَـوس  :  والِحضب والحضب جميعـاً : األحضاب، الِحـضبِ  ِحضب :حضب  

ضابأح .ضبوالحات،:  والِحضبيمن الح برمنها وقيلض 10(، قال رؤبة)9( هو األبيض(:  
ج     اَءْت َت     َسدَّى َخ     ْوَف ِح     ْضب  

  األْح                                                             ضاْب
  َیْم      ِشى ِب      َصْفراَء َوُزْرٍق أذْْرابْ    

  :)11(قال رؤبة أيضاًو،  بدل تسدىاللسان تَصدى  
  َع    ْن َمْتِن    ِھ ِم    ْرداَة ُك    ّلِ  َص    ْقبِ   

  
  الِح    ْضِبوَق    ْد َتَطوَّْی    ُت اْنِط    َواَء     

. اتَّقَد من الغيظ فلزق بـاألرض   : وانحضج الرجلُ .  حضج النار حضجاً اوقدها    :اَألحضاِج: حضج  
الحوض نفسه، والفتح في كل ذلـك لغـة، والجمـع           : ضجِحضج؛ والح : كل ما لزقَ باألرض   و

ضاج13(، قال رؤبة)12(َأح(:  
  األْح    ضاِجف    ي ِذي ُعب    اٍب م    اِلِئ 

  
  ھ     اجْجُیْرِب     ي َعَل     ى َتعاُق     ِب الھَ    

  

                                                
  .4/127، مادة حشر لسان العربابن مظور، :  ينظر)1(

  .78: الديوان )2(

  .4/129، مادة حشرج، لسان العربابن مظور، :  ينظر)3(

  .106: الديوان )4(

  .4/138، مادة حصر، لسان العربابن مظور، :  ينظر)5(

 . 8: االسراء) 6(

  .4/138، مادة حصر، لسان العربابن مظور، :  ينظر)7(

  .174: الديوان )8(

  .4/147، مادة حضب لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)9(

  .8: الديوان )10(

  .16: نفسه )11(

  .4/147، مادة حضج لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 .شدة الهدير: بعير هجهاج: هجهاج .22: الديوان )13(
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قاً وغير سوق، وحِفزه يحِفزه حفْزاً، والليـُل يحِفـز          وحثُّك الشيء من خلفه س    :  الحفْز :حفْز :حفز
  : )2(؛ قال رؤبة)1(يحثُّه على الليل ويسوقه: النهار حفْزا

   اَللی       الي أَم       َد الَت       دِلیفِ  َحْف       ُز
  

  َوال   ّدْھُر إْن أْض   َعَف ُذو َت   ْضعیف    
: والـتّحفَشُ . جاءت ِبمطٍر شِديد ساعةً ثم َأقْلعت     :  حفْشاً ىاء تَحفش حفشت السم : التحفيش: حفش  

  : )4(، قال رؤبة)3(أقام في الِحفْش: وحفَّش الرجل. جتماعنضمام واالاال
  ب       التَّْحفیش َوُكْن       ُت ال ُأوَب       نُ   

  
  ب     الَتْغِطیشُث م     ا َس     ْجُلَك  ح     اِر  

  : )5(وقال أيضاً  
   َش   ْحٌم َوْمح   ٌض َل   ْیَس بالَمْغ   ُشوشِ  

            
  َتْحِف         یِشأالَك َحفَّ        ْشُت َلُھ         ْم    

؛ قال  )6(مصدر قولك حفَض العود يحفُضه حفْضاً حناه وعطَفه       : الحفْض: حفضا: أحفاض: حفض  
  : رؤبة
  َحْف    ضا َدْھ    رًا َحن    اني ْيا َت    َرّم    ِإ

  
  َأْط  َر ال  صَّناَعیِن الَع  ریَش الَقْع  َضا     

  فَضيقُالبعير الذي يحمل: والحفاض  خُر8(؛ قال رؤبة)7( المتاع، والجمع أح( :  
  أْو ُخلَّ       ًة َأْعَرْك       َت باإلْحم       اِض

  
  ِباألْحف    اِضی    ا ْب    َن ُق    ُروٍم َل    ْسَن     

أحدقُوا به وَأطـافُوا بـه      :  حفَّ القوم بالشيء وحوالَيه يحفُّون حفّاً وحفُّوه وحفَّفوه        :حفُوف: حفف  
اليبس من :  والحفُوفُ)9()َوَتَرى اْلَمالِئَكَة َح افِّیَن ِم ْن َح ْوِل اْلَع ْرشِ        (تنزيل  في ال . وعكفوا واستَداروا 

  :)11(، قال رؤبة)10(دسٍم غير
  ُحُف      وفيقال     ْت ُس     َلْیَمى إْذ َرَأْت   

  
  وِفسَم   َع اْض   ِطراِب الَلْح   َم والش      

، )12(س له بناء أدنى عـدد     نقيض الباطل وجمعه حقوقٌ وِحقاقٌ، ولي     : الحقُّ: احقَقْ: حققال: حقق  
 اإلنـسان ميـت    على أن تدل)13()َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َم ا ُكْن َت ِمْن ُھ َتِحی دُ    (قال تعالى   

  :)15(؛ قال رؤبة)14(أحقاقٌ وِحقاقٌ حقَقٌ: وجمع الحقّ. بالحقّ الذي خلق له
  الُحق   ْق َتْقط   یط نََّس   وَّي َم   َساِحیھ 

  
  ا ق اَرْعَن ِم ْن ُس ْمِر الُط َرقْ        َتْفلیُل م   

  
                                                

  .4/164، مادة حفز لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(

  .101: الديوان )2(
  .4/165، مادة حفش لسان العربن منظور،  ينظر اب)3(
  .78: الديوان )4(
  .166، الديوان )5(
 . 4/166 مادة حفض ،لسان العربابن منظور، : ينظر)6(
 .نفسه والصفحة نفسها )7(
  .83: الديوان )8(
  .75، الزمر )9(
  .  4/166، مادة حفف لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
  .101: الديوان )11(
  . ، مادة حققلسان العرب ينظر ابن منظور، )12(
 .9، ق )13(
  .  4/180، مادة حقق لسان العربابن منظور، :  ينظر)14(
 .106، الديوان )15(
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الحقْلـة  . ال ينِْبت البقْلة إال الحقْلة    :  ومن أمثالهم  ،قَراح طيب يزرع فيه   : الحقْل: حقل: حقْلة: حقل
  :)2(؛ قال رؤبة)1(من أدواء اإلبل، وقد حِقلت تَحقل حقاله وحقَال

   َوَب       َشُمْھَأْحقاُل       ُھف       ي بْطِن       ھ  
  

   َل     ْم ُی     ِصْبُھ ِس     ْلِتُمْھَوْی     ٌل َل     ُھ إْن  
  شَموهو أن يشرب الماء مع التراب فَيب .  

والحقْـوة  . الكشح، وقيل معِقد اِإلزار الجمع أحٍق  وَأحقـاء، والحقْـوه          :  الِحقْو الحقْو  :ةحقو :حقا
4(قال رؤبة. )3(وجع في البطن يصيب الرجل من أكل اللحم: والِحقاء(:  

   ُص   َداِم اإلْغ   دادْ َوق   ْد ُن   َداوى ِم   نْ  
  

   ال       َبْطِن َوداِء األْلھ       ادْ َوَحْق       َوِة  
العجـم  : والحكُْل. اللُّثْغة: يلةالحٍك الحكْلة كالعجمة ال يبين صاحبها الكالم والحكْلة و        :الحكْل: حكل  

  : )6(؛ قال رؤبة)5(لبهائمامن الطيور و
  َفُقْل      ُت َق      ْوَل َم      ِرٍس ِذي َمْح      ِل

  
  الُحْك    ِل ُأْعطی    ُت ِعْل    َم  َل    ْو َأنَِّن    ي   

لَب  يكون في الشاِء واِإلِبل والبقَر والح      ، من اللبنِ  استخراج ما في الضرع   : ب الحلْ :حلْبوب: حلب  
  : قال رؤبة. )7( اللون األسودوب،بمصدر حلَبها والحلُ

  ُحلُب      وُب، ف      ي ُحوَِّت      ھ  واللَّ      ْوُن
حْل زجـر  :  حلوالً ومحالً وحالّ وحلَأل، وهو نقيض االرتحال؛ ويقال      حلَّ بالمكان يحلُّ   :بحِل: حل  
   :)9(؛ قال رؤبة)8(جزم، وحٍل منَون: للناقة إذا حثَثْتَها على السير حّل

  م   ا زاَل ُس   ْوء الَرْع   ي والَتن    اِجي   
  

  ِبُمْھ           َوَأٍن َغْی           ِر ِذي َلَم           اِج  
   َوَع       اِجِبَح       ٍلَوُط       وُل َزْج       ٍر   

  
  رُّ ھاِدیَن        ا ب        ال ُمْنع        اجِ  َوَم          

والجمع أحالس وحلُوس واألحلَس الـذي      . وهو كساء رقيق تحت البرذعة    :  الِحلْس :حِلس: حلس  
الحِلس واألحلَس في لونه وهو بين السواد والحمرة، الِحلَس         : لونه بين السواد والحمرة ونقول منه     

  :)11(وقول رؤبة ؛)10(بكسر الالم الشجاع
  ِدِر إْن َش         دَّ َل         ْم ُیع          َوأَس         ٌد

  ذذ
  نَّ           ُھ ف           ي ِلَب           ٍد َوِلَب            دِ   َكأ  

   أْنَم      َر ف      ي َتَربُّ      ِدَحِل      ٍسِم      ْن   
  

  ُم     دَّرٍع ف     ي ِقَط     ٍع ِم     ْن ُبْرُج     دِ     
  

                                                
  .  4/181، مادة حقل لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 .54، الديوان )2(
  .  4/183، مادة حقا لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 .40، الديوان )4(

  .  4/185، مادة حكل، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)5(

  .12: الديوان )6(

  .  4/193، مادة حلب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

  .  4/209، مادة حلل نفسه )8(

  .31: الديوان )9(

  .  4/195، مادة حلس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . كساء مخطط: جمع براجد: حاد مال، برجِد: ردع: يعرد .49: الديوان )11(
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: الحميـتُ  )1( وليلة محتَةٌ  ، ويوم محتٌ  ، وليلة حمتَةٌ  ،شديد الحر :  بالتسكين ، يوم حمتٌ  :حِمتُ: حما
ِتينِميت وغَ،من كل شيء المح ب3( قال رؤبة،)2(شديد: ض(:  

  وال ُأِجی      ُب الُرْع      َب إن ُرِقی      تُ  
  

  الَحِمی    تُ َحتَّ    ى یفی    قَ  الَغ    َضُب      
 وكذلك حِمشَ واحتَمس الديكان واحتَمشا واحـتََمس الِقرنـاِن      ،اشتد: حمس الشَّّر : الحمس :حمس  

  :)5(؛ قول رؤبة)4(رالحمس الضالُل والَهلَكة والشَّ. اقتتال
  َوك         اِھًال ذا ِبْرك         ٍة َھُروس         ا   

  
   َحمی       ساَحَم       سًاال َق       ْیَن ِمْن       ُھ   

 .كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق وال أصـل لـه        :الحمض من النبات   :الحمضا: حمض  
 مهـا، ض فاِكهتُها ويقال لح   مالخُلَّةُ خُبز اإلبل والح    :وتقول العرب  .حموضة كل نبت في طعمه   و

  :)8(قال رؤبة )7(واألصل أن اإلبل ترعى الخُلَّة ضد الحمض ؛)6(والجمع الحموض
  الَحْم      ضاَوُن      وِرُد الُم      ْسَتْوِرِدین 

  
   َوَحْب      ضاَخَط     أً  َتْھ      َوي ْب     لُ َوالنَّ  

ـ           . ضد العقْل :  الحمق :الحِمقْ: حمق     مِمـقَ وانْحماَقـةَ وحقـاً وحمقـاَ وحمق حمحقَ يمحقَ و
  : )10(؛ قال رؤبة)9(ى واحدنواستَحمقَ الرجل إذا فَعَل ِفعَل الحمقى ورجل أحمقُ وحِمقٌ بمع

  الَحِم  ْقألَّ  ف َش  تَّي ل  ْیَس ِب  الراِعي   
  

   الُرْب  ِع ال  ُسُحقْ َش  ّذاَبٌة َعْنھ  ا َش  َدى    
ـ  قرو: والحماليج.  حملَج الحبل أي فَتَلَه فَتالً شديداً :محملَـج : حملج   ِمنْفـاخُ  ن البقـر، والِحم الج

  :)12(، قال رؤبة)11(محملج: ير الذي دوِخَل خَلْقُه اكِْتنازاًويقال للَع. الصائغ
  أو ج   اِدُر الّلیَت   ْیِن َمْط   ِويُّ الَحَن   قْ    

  
   ُأْدِرَج إْدراَج الَطَل          ْقُمَحْمَل          ٌج  

الـذي  : والمحنـوشُ . ي الرجلُ  حنَـشاً اَألفْعى وبها سم: الحيةُ، وقيل : الحنَشُ: المحنوِش :حنش  
  :)14(، قال رؤبة)13(لَسعتْه الحنَشُ، وهو الحيةُ

  َغ   ْضَبى ك   َأْفَعى الِرْمَث   ِة الَح   ِریش 
  

  الَمْحن    وشَفُق    ْل ِل    ذاَك الُم    ْزَعِج     
  

                                                
  .4/215، مادة حمت لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

  .  4/209، نفسه )2(

  .26: الديوان )3(

  .  4/222، مادة حمس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

  .69: الديوان )5(

  .  4/224، مادة حمض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

  .133، االشتقاقابن دريد،  )7(
  .81: الديوان )8(
  .  4/126، مادة حمق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
  .104: الديوان )10(
  .4/232، مادة حملج لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
  .104: الديوان )12(
  .  4/247، مادة حنش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(
  .77: يوانالد )14(
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ـ      ، واُألخْتُ ،األبواِن:  الحوب والحوبةَ  :حوباء: حوب : ِدها، وتَحوبهـا   والِبنْتُ وحوبةُ اُألم على ولَ
  :)2(؛ قال رؤبة)1(ممدودةٌ ساكنة الواو والجمع حوباواتٌالنّفْس، : توجعها الحوب والحوباءرقتها و

   ِم       ْن أْجِل       يَحْوَب       اَءُهوَقاِت       ٍل 
  

  َل      ْیَس َل      ُھ ِمْثِل      ي َوأْی      َن ِمْثِل      ي  
غارِة والقتُل والتحـرك فـي      انتشار ال : والحوس. كحساه: حاسه حوساً : يحوس ،الحواس: حوس  

        في الحرب، وحاس حوساً طَلَب ـه     . ذلك، قيل هو الضربـهم وداسم أي وِطـئهم    كما يقال حاس
  :)4(، وقال رؤبة)3(نادي في الحربوالحواس الذي ي

  إْذ أْبَل    َغ الَجْھ    ُد الِع    َراَك ال    َدوَّاسْ  
  

  الَح  وَّاسْ َوَزیَّ  َل ال  َدْعَوى الِخ  الُط     
 هم من الجـن : وقيل.  الجن من وراِء رمِل يبرين ال يمر بها أحد من الناس بالد :الحوش: حوش  

   :)6(نشد رؤبةأ؛ و)5( بل المتَوحشةإبلُ الجن، وقيل هي اِإل: والحوشيةُوالحوشُ 
  الُح   وِشَج   رَّْت َرَحاَن   ا ِم   ْن ِب   الِد  

  
  َوَغْیرَن       ا ِم       ْن غ       اِئٍر َوِب       یشِ    

أتـى  : وأحال الشيء احتـالَ   .  بأسرها والجمع أحوٌل وحووٌل وحُؤول     سنةٌ:  الحول :محتال: حول  
  : )8(؛ قال رؤبة)7(عليه حوٌل كامل

   َض     ِبیحَا ِحْمِحُم     ھْ ُمْحت     اًالأْوَرَق 
  

   َس    َلُمْھِبَحْی    ُث ناَص    ى َبْط    َن ق    وٍّ    
  :)10(ة، قال رؤب)9(القَطيع الضخم من اإلبل َأكثر إلى األلف:  الحوم:الحوِم: حوم  

   ِبھ        ا ُم        َؤبَّال َحْوم        ًاَوَنَعم        ا 
  

  ِم      ْن ُك      لِّ َمّی      اٍح ت      راُه َھ      ْیَكال  
، وغيره  )11(أكثر موضع في البحر ماء وَأغْمره، وكذلك في الحوض ومن الرمل والماء           : والحومةُ  

  :)12(قال رؤبة
   الَمَھ قْ  الَح ْومِ َحتَّى إذا م ا ُك نَّ ف ي         

  
  ْقَوَب     لَّ َب     ْرُد الماءأْع     ضاَد الل     زَ   

بصره يحار حيرةً وحيراً وحيراناً وتَحيَّر إذا نظر إلى الشي فَعـشي بـصره               َ  حار :حيران: حير  
  وحار ارتَحواس ريتَحالحـروف،         .لم يهتد لسبيله  : و ـِط المرتفـعسوالحائر المكان المطمـئن الو

ورانوح 14(؛ قال رؤبة)13(وجمعه ِحيران(:  
                                                

  .4/258، مادة حوب، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)1(
  .129: الديوان )2(
 . 4/269، مادة حوس، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)3(
  .67: الديوان )4(
  .4/269، مادة حوش لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)5(
   .78، الديوان )6(
 . 1/184 حول، ، مادة لسان العربابن منظور،:  ينظر)7(
  .149، الديوان )8(
  .4/280، مادة حوم، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)9(
  .182: الديوان )10(
 . 4/280، مادة حوم، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)11(
  .108: الديوان )12(
  .4/285، مادة حير لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(
  .105: الديوان )14(
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ُف اَألْع     شاِب ِم     ْن َرْوٍض ُم     ْسَتْأِن
  َس                                                                        َمْق

   ال ُذَرقْ ُحْج رانُ َحتَّى إذا م ا اْص َفرَّ      
   

وختَع الـدليُل بـالقوم يخْتَـع خَتَعـاَ         .  خَتَع في االرض يخْتَع خُتوعاًً ذهب وانطلق       :خُتَّعال: ختع
:  مـاهر بهـا، والخَوتَـع      حاذقٌ بالداللـة  : سار بهم تحت الظلمة على القصد؛ وخوتَع      : وخُتوعاً
  :)2(؛ قال رؤبة)1(الدليل

  الُختَّع         اَأْعَی        ْت َأِدالََّء الَف         الِة  
  

   َتْحِت       ى ناِش       طًا ُمَولَّع       ا  َك       َأنََّ  
ـ  ال :تخدع: خدع     ؛)3(إظهـار خـالف مـا تُخْفيـه، خَدعـه يخْدعـه ِخـدعاً، بالكـسر               : دعخَ

  

  :)4(قال رؤبة
  دَّعاَتَخ     َفَق    ْد ُأَداِھ    ي ِخ    ْدَع َم    ْن    

  
  ِبالَوْص    ِل أْو أْقَط    ُع ذاَك األْقَطَع    ا    

يز في اللحـم    قطع وتحزِ : ذا قطَعته، والخَذْع  القَطْع خَذَّعته بالسيف تَخْذيعاً إ    :  الخَذْع :أخْذَع :خذع  
  ؛)5(أو في شيء ال صالبة له مثل القَرعة تُخّْذَع بالسكين، وقيل المَخَذَّع المقطَّع بالسيوف

  :)6(ةقال رؤب
  أْخ       ذََعاَكأنَّ       ُھ حاِم       ُل َجْن       ٍب   

  
  ِم    ْن َبْغی    ِھ َوالِرْف    ِق َحتَّ    ى أْكَنع    ا    

الذي يخَاِدنُـك   : الصديق، الجمع َأخدان وخُدناء، والِخدن والخَِدين     :  الِخدن والخَِدين  :الخدن: خدن  
الـصديق،  : والِخـدن والخَـدين   . فيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن، والمخادنة المـصاحبة         

ن8(؛ قال رؤبة)7(ذو اَألخداِن: واألخْد(:  
  َودَّْع    َن ِم    ْن َعْھ    ِدك ُك    لَّ َدْی    َدنِ    

  
  َألْخ     َدنَواْن    َصْعَن أْخ     َدانًا ِل    ذاَك     

 ،والجمع أخراتٌ وخُـروت .  والفأس وغيرها، واِإلبرة،الثَّقْب في اُألذن : والخُرتُ: تُالخَري: خرت  
  قـال  ،)9( كأنه ينظر فـي خُـرِت اإلبـرة        ،الدليل الحاذقُ بالداللة  : يتالِخر. وكذلك خُرتُ الحلقة  

  :)10(رؤبة
  أْرِم    ي ِبَاْی    ِدي الِع    ِیس إْذ َھوی    تُ  

  
  الِخّری      ُت ِبَھ     ا  ف     َي بْل     َدٍة َیْعی     ا     

  : الخَراِرتُ، قال رؤبة: ي عليه األمر إذا لم يهتَِد له؛ والجمععي:  يقال،وال يهتَدي  
  الَخ            راِرِتِمِز َیْغَب            ى عل            ى ال            دِّال 

  .)11( وهي طُرقُها الخفية ومضايقُها،الماهر الذي يهتدي ألخْراِت المفاِوِز: الِخريتُ  

                                                
 . 5/18، مادة ختع، لسان العربمنظور، ابن : ينظر) 1(
  .89: الديوان )2(
 . 5/29، مادة خدع، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)3(
  .88: الديوان )4(
 . 5/29، مادة خدع، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)5(
  .91: الديوان )6(
 . 13/139، مادة خدن، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)7(
  .161: الديوان )8(
 . 4/38، مادة خرت، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)9(
 .25: الديوان )10(
 .5/38، مادة خرت، لسان العرب ينظر ابن منظور، )11(
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: والخَرشُ.  في الجسد كلِّهالخَدشُ في الجسد كلِّه، الخَرشُ باَألظافر: الخَرشُ: خروش: خرش
  :)2(قال رؤبة. )1(سب، وجمعه خُروشٌالكَ

  ُخُروِش ي ْع ُت ِم ْن   َفْرِض ى َوَم ا َجمَّ  
  

  ف    ي َوْخ    ِط َبْی    ٍع َل    ْیَس ِب    الَتْغِبیشِ    
الرخاوةُ في الشيء، خَِرع خَرعـاً وخَراعـةً، فهـو         :  الخَرع، بالتحريك، والخراعةُ   :خَِرع: خرع  

فهو خَِرع وخَريع ومنه قيل شجرة الِخروع لرخاوته، وكل ضـعيف رخـو خَـِرع      خَِرع خَرعاً، 
ال رؤبة؛ ق)3(وخَِريع:  

   العْظ                 ِم وال ُمَوصَّ                 ماخ                ِرعَ ال 
: والخرقٍة. القطعة من ِخرق الثوب: والِخرقة. الفُرجة، وجمعه خُروق: الخَرق: انْخَرقْ: خرق  

  :   )5(؛ قال رؤبة)4(تَخَلَّلَتْها: واخْتَرقَِت الخيُل ما بين القُرى والشجر. الِمزقةُ منه
  اْنَخ  َرْق یِح ِم  ْن حی ثُ َیُك لُّ َوْف  ُد ال رِ  

  
  َش   ْأز بم   ن َع   وَّة َج   ْدب الُمْنَطَل   قْ     

: والجمع َأِخزةٌ وِخـزان، والخَـز     . نبارولد األرنب، وقيل الذكرمن األ     : والخُزز :المخْتز: خزز  
  :؛ قال رؤبة)6(الطعن بالحراب: زخََوال. معروف من الثياب، وهو من الجواهر الموصوف بها

  لُمْخَت              ّزااَم اَألَج              ِل م              الق              ى ِح
اتها وتخاسى الفَرد، وهو المخاسي جمع على غير القياس كمساوٍ وأخو:  الخَسا:المخاسي: خسا  

خسا أو زكا فخسا فَرد وزكَاً زوج، كما يقال شَفْع : زوج والفَرد، فيقالتالعبا بال: الرجالن
8(؛ قال رؤبة)7(وِوتْر(:  

  الُمخاِس  يالزاِك  ى ِم  َن ل  م َی  ْدِر م  ا  
  

  اس     ي نحنع     ی     ا َأیُّھ     ا ال     سائل    
ما غَلُظَ من اِلعيداِن، والجمع خَشَب، مثـل شـجرٍة وشَـجر وخُـشُب            : الخَشَبةو :خَشْباء: خشب  

9(وخُشْبان(       وجل في صفة المنافقين وقوله عز ) ٌ10()َكَأنَُّھْم ُخُشٌب ُم َسنََّدة( .مهالس والخَشيب : ِديءالر
، قـال   )11( وأرض خَشْباء وهي التي كأن ِحجارتها منْثُورةٌ متَداِنيـةٌ         ،الياِبس: شيبوالخَ. والمنْتَقَى
  :)12(رؤبة

  َأْبَل      َج َل      ْم ُیوَل      ْد ِب      َنْجِم  ال      ُشحِّ 
  

   وُك        لِّ َس        ْفِحَخ        ْشباَءِبُك        لِّ   
  

                                                
 .5/45، مادة خرش، لسان العربينظر ابن منظور،  )1(
 .78: الديوان )2(
 .5/49، مادة خرع، لسان العرب ينظر ابن منظور، )3(
 .5/54، مادة خرق، نفسه )4(
 .104: الديوان )5(
 .5/60، مادة خزز، لسان العرب ينظر ابن منظور، )6(
 .5/68، مادة خسا، نفسه )7(
 .175: الديوان )8(
 .5/68، مادة خشب لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)9(
  .4، المنافقون )10(
 .5/68، مادة خشب، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)11(
 .171: الديوان )12(
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 اَألسـِورة والخالخيـل، باإلسـكان     : الخَشْل. البيضة إذا أخرجت جوفها   :  الخَشْل :الخَشْل: خشل
  :)2( ومنه قال رؤبة)1(الغير

  الَخ     ْشلَِِكَثَم     ِر الُحّم     اِض َغْی     ِر  
  

  ف    ي ِجی    ِد َعْین    اَء َط    ُروِد الرَّْب    لِ     
: والخَـصران والخاِصـرتان   . وسطُ اإلنـسان، وجمعـه خُـصور      :  الخَصر :ىير الخَُص :خصر  

  :)4(؛ قال رؤبة)3(ختصاركاال: والخُُصيرى. إيجازه: واختصار الكالم
  ي َطّی     ِب النَّْبَع     ِة واِري الزَّْن     ِدف     
  

   َأْن   َت ِعْن   َد ال   ُودِّ  َصْیَرىالقُُ   وف   ي   
  .الخُصيرى بدل القُصيرى: ورد في اللسان  

خَضد الغُصن  وغيـره يخْـضِِده       . الكسر في الرطب واليابس ما لم يبن      : الخَضد: خضاد: خضد
  : )6(؛ كسرها قال رؤبة)5( صاحبه يخِْضدها البعير عنقدوخَض. خَضداً فهو مخضود

  َیْقَت      ِصُل الَق      ْصَل ِبَن      اٍب ُح      ّدادْ 
  

  َخ      ضَّادالِعظ      اِم  َك      ّساِروَلْف     ِت    
الخضرة . لَون األخْضِر، ويكون ذلك في الحيوان والنبات      :  الخُضرة من األلوان   :الخُضرة :خضر  

وخُُـضارةُ،  .  إلى الدهمِة، وأشَد الخُضرةِ سواداً     في ألوان الخيل َأخْضر َأحم، وهو أدنى الخُضرةِ       
اسم : والخُضرة والخَِضر والخَضير  . البحر، سمي بذلك لخضرة مائه، هذا خُضارةُ طاميا       : بالضم

  :)8(؛ قال رؤبة)7(للبقلة الخضراء
  ِبُم        ْسِفراٍت َتْك        ِشُف النُُّحوس        ا 

  
  إذا َش          َكْونا َس          َنًة ح          ُسوسا    

   الَیِبی      ساالُخ      ْضَرة تَأُك      ُل َبْع      دَ   
  

  َوَل        ْم ُی        ِدرُّوا َجْل        َدًة َبْرعی        ا     
 .ويوصف بـه ويقـال منطـقٌ خَـضض         ،المنِْطق في    السقَطُ :الخَضض :الخضخاض: خضض  

ضالخَ: والخضغار    راألبيض الص الذيز  تلبسه األماء . خاضنَـُأ      :والخَضضرب من القطران تُه
  :)10(قال رؤبة ؛)9( وهو ضرب من الهناءطفْل النِّفوهو ث وقيل بل،به اِإل

  ِب    الِعیِس َف    ْوَق ال    َشَرِك الِرف    اضِ 
  

  ِبالَخ      ْضخاضِ كأنَّم      ا ُیْن      َضْحَن    
  

                                                
 .5/89، مادة خشل، لسان العرب  ابن منظور،: ينظر)1(
 .131: الديوان )2(
 .5/80، مادة خصر لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)3(
 .48: الديوان )4(

 .5/87، مادة خضد،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)5(

 . 41: الديوان) 6(

 .5/89، مادة خضر،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)7(

 . 72: الديوان) 8(

 . 5/92، مادة خضض لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 82، الديوان) 10(
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. ذّل: خضع يخْضع خَضعاً وخُضوعاً واخْتَضع    . والتواضع والتَّطامن :  الخُضوع :الخُضع: خضع
؛ قـال  )1(ضع اللواتي قد خَضعن بالقول وِملْنفالخانع الذي يدعو إلى السوأة، والخاِضع نحوه والخُ    

  : )2(رؤبة
  أْو ق      اَل أْق      واًال َتُق      وُد الُخنَّع      ا    

  
  الُخ     ضَّعاِم     ْن خاِلب     اٍت ْیْخَتِل     ْبن    

التَّرامي بقول الفُحِش، : والمخاضنَةُ. غازلها:  خاضن المرأةَ خِِضاناً ومخاضنةً:المخْضِن: خضن  
  :)4(؛ قال رؤبة)3(نه وخَبنه إذا كَفهخَض يقال .والمخاضنَةُ المغازلة

  َیْعَت    زُّ أعن    اَق ال    ِصعاب  الُلجَّ    نِ   
  

  الِمْخ   َضنم   ن األَواِب   ي ِبالری   اض   
َوَل ْیَس َعَل ْیُكْم ُجَن اٌح ِفیَم ا         ( ، وفي التنزيل  َأضد الصواب، وقد َأخْطََ   :  الخَطَُأ والخَطاء  :أخْطَْأتُ: خطأ  

  :)7(؛ قال رؤبة)6(اه بالباء ألنه في معنى عثَرتُم أو غَِلظْتُمعد )5()َأْخَطْأُتْم ِبِھ
   أو َن      ِسیُتأْخَط      أُتی      ا َربِّ إْن 

  
  ن        َت ال َتْن         َسى وال َتُم         وتُ فَأ  

األحمق العجـل،   : والخاطل. خفة وسرعة، خَِطَل خَطٍَال فهو خَِطُل وَأخْطل      :  الخَطَل :خَِطل: خطل  
  : )9(قال رؤبة .)8(الكالم الفاسد الكثير المضطربالخطل . وهو أيضاً السريع الطَّعن

  ِب    الَقْوِل َتْعُل    و َوالِع    راِك الُم    ْثِخنِ   
  

   ُمْغ      َدْوِدِنَخِط      ٍلَوَدْغَی      ٍة ِم      ْن    
الفَرو، وقيل ثوب غير مخيط الفَرجين يكون من الجلـود ومـن الثيـاب،      :  الخَيعل :خياعل: خعل  

  :)11(؛ قال رؤبة)10(اسم موضع: خياِعلو. من أسماء الذئب: والخَيعل الخَيلع
  َوَعقَّ         َد األْرب          اَق والَحب          اِئال 

  
  َخی       اِعالِبَج       ْوِز َمْھ       واٍة إلََ       ي   

  ضعف في البصر وضيق في العين، وقيل صغر في العين خلقةً، وفي: الخَفشُ: التَّخْفيش: خفش  
 ؛)12(الذي يغَمض إذا نظرهو : إن جاءت به ُأمه َأخْفَشَ العينين، قال بعضهم: حديث ولد المالعنة

  : )13( رؤبةقال
  ب        الَتْخفیشوكن        ُت ال ُأوَب        ُن  

  
  ح     ارُث م     ا َس     ْجُلَك ب     الَتْغِطیشِ    

  
                                                

 . 5/92، مادة خضع، لسان العرب: ابن منظور:  ينظر)1(

 . 88، الديوان) 2(

 . 5/96، مادة خضن لسان العرب: ابن منظور:  ينظر)3(

 .الذي يذلل الدواب: المِذلُّ، المخَِضن: والِمخْضن. الذي ال يبرح مكانَه: جمع اللَّجوِن: اللُّجن. 165، الديوان) 4(

  .  5: األحزاب) 5(
 . 5/96، مادة خطأ، لسان العرب: ابن منظور:  ينظر)6(

 . 25، الديوان) 7(

 . 5/105، خطل، لسان العرب: ابن منظور:  ينظر)8(

 .  الخلق الردي: والدغية. 164، الديوان) 9(

 . 5/108، مادة خعل، لعربلسان اابن منظور، :  ينظر)10(

 . 182، الديوان) 11(

 . 5/110، ، مادة خفشلسان العرب: ابن منظور:  ينظر)12(

 . 78،  الديوان)13(
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اضطراب الشيء، تسمى األعالم الخوافـق والخافقـات     :  الخَفْقُ :مخَفِّقٌ: الخاِفقَين: الخَفقْ :خفق
  :)2(؛ قال رؤبة)1(اضطَرب: وخَفَقَ اآلُل خَفْقاً

  ْعم   اِق خ   اوي الُمْخَت   َرقْ وق   اِئم اَأل
  

  الَخَف     ْقُم     ْشَتِبِھ األْع     الِم َلمَّ     اِع     
؛ )3(الخفقان طرفا الـسماء واألرض    .  ُأفُِق المشرق والمغرب  : قُطْرا الهواء، والخافقان  : الخافقان  

  : )4(قال رؤبة
  والِلْھ    ُب ِلْھ    ُب الخ    اِفَقْیِن َیْھِدُم    ھ   

  
  َكلَّْفُت             ُھ ِعیِدیَّ             ًة َتَج             شَُّمھْ   

  :)6(؛ قال رؤبة)5(اسم موضع: فِّقٌومخَ  
  ّماُن َیْحب   و أْوَجُم   ْھَوالَحْج   ُر وال   َص

  
  مع          ًا ُمَخفِّ           ٌق َفَعْیَھُم           ھْ  وال  

 وخَلَبه بظُفُره يخِلبـه خَلْبـاً       ،ك وال يكَسرعلى غير ذل    ، وجمعه َأخْالب  ر عامَةَ، فْالظُّ: خَلبن: خلب  
الخَلَـبن  . المخادعة: والخالبة. ظُفُر السبعِ : والمخلب. قَّه وقيل خَدشَه قَطَعه وشَ    ،جرحه: حرصه
قاءم8(وقن وقال رؤبه يصف ال،)7(الح(:  

  َخْل      َبِنَتْخِل      یط َخْرق      اء الَی      َدْیِن 
  

  َبلَّْغ     َن أق     ْواًال َم     َضْت ال َتْنَثن     ي    
هـو  : ل المنْجِذب الخَلِْق، وقيل   وقيل هو الطوي   الجسيم العظيم، : الخَلْجم والخَلَيجم : خَلْجمة: خلجم  

  : ؛ قال رؤبة)9(الطويل فقط
  َخْلَجَم                                 َھالِء دَْْخ                                 

كَنَزعه، إال أن في الخَلْع مهلة، وسوى بعـضهم         :  خَلَع الشيء يخْلَعه خَلْعاً واخْتَلَعه     :الخَيلع: خلع  
؛ قـال  )10(وقيل الخَيلَع األدم عامـة   . دم القبة من األ   : والخَيلَع .الزيت: الخَيلَعو. بين الخَلِْع والنَّزع  

  :)11(رؤبة
  الَخْیَلع  اَطْعن  ًا َك  َنفَْضِِ ال  ریِح ُتْلِق  ى  

  
   َوَس  ْمٍك أْفَرع  اَع ْن َض  ْعِف أْطن ابٍ    

  

                                                
 . 5/114، خفق، لسان العرب: ابن منظور:  ينظر)1(

 . 104،  الديوان)2(

 . 5/114، مادة خفق، لسان العرب: ابن منظور:  ينظر)3(

 . 150، الديوان) 4(

 . 5/114، مادة خفق، لسان العرب:  ابن منظور: ينظر)5(

 . 186، الديوان) 6(

 . 5/121، مادة خلب لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)7(

 . 162، الديوان) 8(

 . 5/124، مادة خلجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 5/131، خلع، نفسه )10(

 . 91 :الديوان) 11(
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، )1()ْم ٍط َوَأْث لٍ   َوَب دَّْلَناُھْم ِبَجنََّت ْیِھْم َجنََّت ْیِن َذَواَت ْي ُأُك ٍل خَ            ( :قال اهللا في قصة أهل سبأ      :الخَماط :خمط
ـ  .وقيل الخمط شجر قاتل أو سم قاتل      والخمط في التفسير شجر األراك       طَ اللَّ وخم شـواه،  :حـم 

  : قال رؤبة ؛)2(والخَماط الشَّواء
  ب        اِطَل اآلَل        ش        اٍك َی        ُشكُّ خَ 

  
  الَخمَّ      اِطَش      كَّ الَم      شاِوي َنَق      َد     

د؛ وهو أيضاً األحمـق، والِخنْـب،       ن لم يقَي  ل من الرجال، ومنهم م    الضخْم الطوي : اإلخْناب: خنب  
، قـال   )3( المصدر بالكسر  خْنابِإهو فُروج ما بين األضالع وجمع ذلك كله         : باطن الركبِة؛ وقيل  

  :)4(رؤبة
  َحتَّ  ى ِعظ  اِمي ِم  ْن َوَراِء األْث  وابْ   

  
  اإلْحن   اْبُع   وٌج ِدق   اٌق م   ن َتَحنِّ   ى    

  . )5(غَنجة رخيمة ، وظبيةٌ خَِنبة أي عاقدة عنُقَها:  خَنبةعِرج وجارية: وخَِنب الرجُل  
 نزار واسمها ليلى،  بنرطِمشْيةٌ كالهرولَِة ِخنِْدف امرأة إلياس بن م: الخَنْدفَةُ: نْدفَِخ :خندف

  :)7( قال رؤبة)6(خَنْدف الرجل انتسب إلى ِخنِْدف،
   الُم       ِسّمىَخْن       َدَفَلَن       ا إَذا َم       ا 

  
  الَق         ْرَنْیِن َك         األَجمِّ  ذا نْت         رك  

فيها بقية من شَباٍب وبقي لهم : بقيةٌ من المال، وامرأة مخنَّشةٌ:  الخُنْشُوشُ:خُنْشوش: خنش  
؛ يقول )8(ومالَه خُنْشوشٌ أي ما له شيء. وقيل أي بقية. خثنْشُوشٌ من مال أي قطعةٌ من اإلبل

  : )9(رؤبة
  ُخْن   شوشْخراُھْم عل   ى ُأج   اؤوا ب    

  
  َو أٍن َبال      َدَبا َم      ْدُبوشِ ِم      ْن ُمْھ         

الضامر البطن  : والمتَخَوشُ المتَخاِوشُ .  وكذللك التخويش  ،صفر البطن :  الخَوشُ :تَخْويش: خوش  
  :)11(؛ قال رؤبة)10(مأخوذ من التخَّويش وهو التنقيض. والمتَخَدد اللحم المهزول

  َوف     اَت َرْأِس     ي َبْھ     َشُة الُبُھ     وشِ  
  

  َتْخ     ِویِشُر ُذو ی     ا َعَجب     ًا وال     َدْھ  
    

                                                
 . 16: سـبأ) 1(

 . 5/159، مادة خمط، لسان العرب ر،ابن منظو:  ينظر)2(

 . 5/121، مادة خنب، نفسه )3(

 . 5، الديوان) 4(

 . 5/162، مادة خنب، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)5(

 . 5/121، مادة خنب، نفسه) 6(

 . 143، الديوان) 7(

 . 5/168، مادة خنش، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)8(

 . 78، الديوان) 9(

 . 5/177، مادة خوش، لسان العرب بن منظور،ا:  ينظر)10(

 . 78، الديوان) 11(
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  :)2(؛ قال رؤبة يصف َأزمةٌ)1(نقصه: وخوشَه حقَّه. هِزل بعد ِسمٍن: تَخَوشَ بدن الرجل
  َوَجْھ      َد أْع      واٍم َب      َرْیَن ِری      ِشي   

  
   الُحَب  اَرى َع  ْن َق  ًري  َرِھ  یشِ نْت  َف  

  :قال رؤبة: )3(جبل أبيض يلُوح بين الجبال: الخَوع: خوع :الخَوع :خوع  
   ب         ین اَألجْی         الْ الَخ         ْوُعكم         ا َیُل         وح  

: ومفـازة خوقـاء  . الخَوق الحلْقة من الذهب والفضة، قيل هي حلْقة القُـرط       : خوق:َأخْوقا: خوق  
  :)5(؛ قال رؤبة)4(واسع بعيد: وبلد أخْوقُ. وقد انْخاقَتْ المفازة. واسعة الجوف، وال ماء فيها

  ق ا َوْخأفي الَعْیِن َمْھَوى ِذي ِح داٍب       
  

  إَذا الَمَھ        اَرى اْجَتْبَن        ُھ َتَخرَّق        ا   
  

 
رفعته مثل دعمتُـه    دَأمتُه عليه ودَأمتَ الحائط أي      : تقول. دفعه:  دَأم الحائطَ عليه دْأماً    :ماتَدَأ: دأم

غمـره، وهـو   :  الماء وتَدأمه.  عليه اُألمور واألهوال والهموم واألمواج، بوزن تَفاعلْت       وتَداءمتْ
  :)7(؛ قال رؤبة)6( مفَعل

  كَم    ا َھ    َوى ِفْرَع    ْونُ، إْذ َتَغْمَغم    ا 
  

  َت     َدأمَّاَتْح     ت ظ     الِل الَم     ْوِج إذ     
مـشى علـى    :  يِدب دباً ودبيباً   ، دب النَّمُل وغيره من الحيوان على األرض       :دباِدبا: دبداِب: دبب  

  :)9( فُسر قول رؤبة وبه)8(الطَّبُل: والدبداب. ِهينتِه
   الُب       َداِة َص       خَّاْبَرحَّ       اُزأْو َردُّ 

  
  َوَدْب    داْبَأْو َض    ْرُب ِذي َجالِج    ٍل   

  :وقول رؤبة  
   ِم           ْشَیًة أزاِئب           ا َتَزاَب           ىإذا 
  

  َدباِدب    ا ، م    ن أْص    واَتھا ،َس    ِمْعَت  
  عظيم يجرف : وسيٌل دباشٌ . أكل كألها   : دبشَ الجراد في األرض يدِبشها دبشاً       : مدبوش: دبش  

  :)11(؛ قال رؤبة)10(دِبشَت األرض دبشاً إذا ُأِكَل ما عليها من النبات. كلَّ شيء
  ْخراُھْم َعَل    ي ُخْن    ُشوِشُأا ب    ُءوج   ا 
  

  َم      ْدُبوِشِم      ْن ُمْھ      َوأٍن بال      َدَبا     
                                                  

 . 5/177، مادة خوش، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)1(

 . 79، الديوان) 2(

 . 5/179، مادة خوع، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)3(

 . ، مادة خوقنفسه) 4(

 . 109، الديوان) 5(

 . 5/205دام، ، مادة لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)6(

 . 184، الديوان) 7(

 .5/207، مادة دبب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . تَرابى مشَى ِمشْيةً فيها بطء. 8، الديوان) 9(

ـ : البيضةُ من اإلبل، المهوئن   : الذي أكل الجراد، الخُنْشوش   : المدبوش. 5/213، مادة دبش،    لسان العرب  ابن منظور، :  ينظر )10( ا م
 .اتسع من األرض

 . 78، الديوان) 11(
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 ودبقْتهـا  حمل شجر في جوفه كالغراء الزق يلْزق بجناح الطائر فَيصادُ به،:  الدبق :دبوقاء: دبق
  :)2(؛ قال رؤبة)1(العِدرة: والدبوقاء. إذا ِصدتُها به: تَدِبيقاً

  والِمْل     ُغ َیْلَك     ي ب     الَكالِم  األْمَل     غِ  
  

   اْس     ِتِھ َل     ْم َیْب     َدغِ َدُبوق     اُءَل     ْوال   
  . في اللسان لم يبطَِغ  

 ودجران أي حيـران فـي أمـِره         دِجر بالكسر، دجراً، فهو دِجر    . الحيرةُ:  الدجر :دجران: دجر
  :)4(قال رؤبة. )3(جمعها دجارى

  ُك       رَِّز ُیْلِق       ى قاِدم       اٍت ُزْع       را
  

   َل  ْم َی  ْشَرْب ُھن  اك الَخْم   را   َدْج  َرانَ   
انْقَشَعتْ دجم األباطيل وإنه لفي دجِم الهـوى        : غَمراتُِه؛ يقال : دجم الِعشِْق والباطل  : وِدجمه: دجم  

إنك على ِدجـٍم كـريم َأي خُلُـٍق         : ويقال. الخُلُق: والدجم. ِمِه، الواحدة دجمةٌ  ِته وظُلْ أي في غَمرا  
  :)6( مثله قال رؤبة)5(ودجمٌل كريم؛

  َوِدَجُم     ْھ ال     صَِّباَواْعَت     لَّ َأْدی     اُن  
  

   الِفج     اِج  َقَتُم     ْھيِءَب     ْل َبَل     ٍد ِمل       
العثان، دخـان النـار معـروف       : خْنة، الدخان الجاورس، حب واحدته د   :  الدخْن :األدخن: دخن  

الـدخَن  . أي ِبجدب بين: )7()َیْوَم َتْأِتي ال سََّماُء ِب ُدَخاٍن ُمِب ینٍ     (قال عز وجل    . وجمعه َأدِخنة ودواِخن  
  :)9(؛ قال رؤبة)8(الكُدورة إلى سواد، وكبش َأدخَن وشاهة دخْناء بينة الدخَن

  اَألْدَخ  ِنراِن َم  ْرٌت كِجْل  ِد ال  َصْرصَ 
  

  َی    ْنَحُض أْعن    اَق الَمَھ    اَرى الُب    دَّنِ   
هـو  : والـدد . الرجل الذي ال غَنَاء عنـده     : والددان. نحو الكهام :  الددان من السيف   :دأدد: ددن  

وإذا اشتقوا منه فعالً أدخَلوا بين اُألوليين همزة ِلئال تتوالى الداالت           . الضرب باألصابع في اللعب   
  :)11(؛ وعلى قياسه قول رؤبة)10(دْأدد، يدْأِدد، دأددة: فيقولونفتثقل 

   الَجخاِدب          اإذا رَأْی          َن َخْلَف          ھُ 
  

  َوَزَب       دًا ِم       ْن َھ       ْدِرِه ُزغاِدب       ا     
  بْغَبَغ                ًة م                رًا وم                رًَّا بأبب                ا      

  
  

                                                
 . 5/214، مادة دبق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 98، الديوان) 2(

 . 5/218، مادة دجر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 174، الديوان) 4(
 5/219، مادة دجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 150، الديوان) 6(
 . 10: الدخان) 7(
 . 5/231، مادة دخن لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
 . 162، الديوان) 9(
 .5/232، مادة ددن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
 . 170، الديوان) 11(
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. جلـود ضرب من التِّرسة، الواحدة درقة، تتخذ مـن ال        : الدرقُ:  درق :يياِقرِتو: ياقيرِدو: درق
رياقة، كله التِّريـاق،  والدراق والدرياق والد. ربِمقدارها يشرب ويكتال به، فارسي مع : والدورق

  :)2(؛ قال رؤبة)1(معرب أيضاً
  َق     ْد ُكْن     ُت َقْب     َل الِكَب     ِر الِقْلَح     مِّ    

  
  َوَقْب      َل نْح      ِض الَع      َضِل ال      ِزَیمِّ   

  ِریِق      ى َوِتْرَی      اِقى ِش      فاُء ال      َسمِّ     
  

  ال َتُك      وني ی      ا اْبَن      َة األَش      مِّ  َف        
  ) كْتَِنز: الزنيم) الطِّلْخَمالم.  

إذا لم ينْتَِبر فهو َأدرم والفعل دِرم يـدرم         . الدرم استواء الكعب وعظْم الحاجب ونحوه     : أدرم: درم
ِرمإذا كان سميناً غير مهزول. فهو د مرَأد 4(؛ قال رؤبة)3(وِعز( :  

  ُدوَعھا َوالَعِن       َت لُمَخ        شَّما َمْج        
  

  )5(أْدَرم  اَیْھ  ُوون  َع  ْن أْرك  اِن ِع  زٍّ    

  :)7(، قال رؤبة)6(الوسخُ ، وقيل تَلَطُّخُ الوسخ:  الدرن:اَألدرِن: درن
  ّحتَّ   ى َب   َدا أْص   حاُن ُك   لِّ َم   ْصَحنِ   

  
  اَألْدَرِنِإذا اْم      ُرٌؤ َدْغَم      َر َل      ْوَن     

  ْم َی    ْدَكِنَس    لَّْمت ِعْرض    ًا َثْوُب    ُھ َل       
  

  َوص    اِفیًا َغْم    َر الِجَب    ا ل    م ُی    ْدَمنِ     
  : )9(؛ قال رؤبة)8(يشبه فرو البعير.  ضرب من الثياب أو البسط، له حمل قصير:الدرانيك: درنك  

  وقی   د األقی   ادَص   ْعٍب َع   ِن الَخْط   ِم 
  

  َرف     لَّ اَألْج     الْد األدرانی     كَجْع     ِد   
 وسـاح مـاُؤه     ودسق الحوض دسقاً امـتألَ    . ِفيضلحوض حتى ي   امِتالء ا  :ديسق: الدسقْ: دسق  

  :)11(؛ قال رؤبة)10(وأدسقه
  ف     ي َرْس     ِم آثاٍرَوِم     ْدعاٍس َدَع     ق

  
  الَدَس  قْ َن َتْح  َت األْث  ِل َس  یَّاَح    َی  ردْ   

والسراب يـسمى ديـسقا إذا اشـتد    . البياض، يريد أن الماء َأبيض، والديسق اسم حوض : الدسق  
ير13(؛ قال رؤبة)12(هج(:  

   َض     َحاُؤُهَدْی     َسٌقھ     اِبى الَع     ِشّي 
  

  إذا ال      َسرابُ اْنَت      َسَجْت إض      اُؤهُ    
  

                                                
 .5/247، مادة درق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 142، الديوان) 2(

 5/251، مادة درم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 184، الديوان) 4(

 .1/54، معجم البلدان الميداني،: ينظر. حي في قريش:  بنو اَألدرم)5(

 5/251، مادة درن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 164، الديوان) 7(

 . 5/252، مادة درنك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 41، الديوان) 9(

 . 5/257، مادة دسق، العربلسان ابن منظور، :  ينظر)10(

 . 106، الديوان) 11(

 . 5/252، مادة درنك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 . 3، الديوان) 13(
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ودسم الشيء يدسـمه، بالـضم      . الودك، وشيء دِسم وقد دِسم بالكسر، يدسم وتَدسم       : الدسم :دسم
  :)2(؛ قال رؤبة يصف جرحاً)1(دِسم سده: دسماً

   َتَفتَّق                ا َدْس                َمُھأراُدوا إذا 
  

  ِبَناِخ       َشاِت الَم       ْوِت أوْ  َتَمطَّق       ا   
الرمح يدعس به، وقيل الِمدعس     : والِمدعس. طعنه: دعسه بالرمح يدعسه دعساً   : مدعاس: دعس  

   من الرماح الغليظ الشديد .عاسةُ: الِمدنَتْه المارميـراً ، قـال رؤبـة يـصف ح   )3(الطريق الذي لَي  
  

  :)4(الماء وردت
  ْق َدِع   َوِم   ْدعاٍسف   ي َرْس   م آث   اٍر   

  
  َی   ِرْدَن َتْح   َت األْث   ِل َس   یَّاَح الدََّس   قْ   

. أثَـرت فيهـا  : شدةُ وطِء الدابة، دعقت الدوابَ األرض تَـدعقُها دعقـاً   :  الدعقُ :الِمدعق :دعق  
  :؛ قال رؤبة)5(وطريق دعق وعثٌ أي موطوء كثير اآلثار وطريق دِعق

  َدَع   ْقف   ي َرْس   ِم آث   اٍر َوِم   ْدعاٍس    
  

  َی   ِرْدَن َتح   َت األْث   ِل َس   یَّاج الَدَس   قْ   
  :)7(؛ قال رؤبة)6(دعق الماء دعقَاً فَجره  

  الَم   ْدَعقا َوَیْغ  َشى  ِعْبَرْی  ھِ َی  ْضِرُب  
  

  َوك      اِھًال ِمنَّ      ا َوَج      ْوزًا ِم      ْدَھقا     
. وللمغْموز في حسبه أو نـسبه مدغْـدغٌ       . ِع وغيره التحِريك   الدغْدغَةُ في البض   :بالمدغْدِغ: دغغ  

  : )9(؛ قال رؤبة)8(ودغدغه بكلمة إذا طعن عليه
  واْح     َذْر أقاوی     ل الُع     داِة الُن     زَّغِ   

  
  بالُمَدْغ      َدِغَعَل      يَّ أنِّ      ي َل      ْسُت     

  .يطْعن في حسبيال أي   
دخٌَل في األمر مفِْسد، وأصل الـدغل       : الدغل. الفساد مثل الدخَل  :  الدغل، بالتحريك  :داِغل: دغل

؛ )10(يِفومكان داِغٌل ودِغٌل ومدِغٌل خَ    . أي ما استتر به   . الشجر الملتف الذي يكْمن أهل الفساد فيه      
  :)11(قال رؤبة

  َوال        ذِّْئَب َوالَخّماَع        َة الَجَی        اِئال
  

  َداِغ    الیْبِن    ي ِم    َن ال    شَّْجراِء َبْیَت    ًا   
    

                                                
 . 5/258، مادة مادة دسم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 115، الديوان) 2(
 . 5/262، مادة دعس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
  .106، الديوان) 4(
 . 5/264، مادة دعق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 .  نفسه والصفحة نفسها )6(

 . 115، الديوان) 7(

 . 5/271، مادة دغغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 98، الديوان) 9(

 .، الدواغل الدواهي ال واحد لها)َأوطَن في الشجراء بيناً داِغال: (أي. 5/271، مادة دغل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 127، الديوان) 11(
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، )1(والخُلُقْ تخليط اللَّون : والدغْمرةُ. الخلْطُ يقال خُلْقٌ دغْمري ودغْمري    :  الدغْمرةُ :مردغ: دغمر
   :)2(رؤبة

  َحتَّ   ى َب   دا َأْص   حاُن ُك   لِّ ُم   ْصَحنِ   
  

   َل      ْوَن األْدَرِنَدْغَم      َرإذا اْم      ُرٌؤ   
  َس    لَّْمَت ِعْرض    ًا َثْوُب    ُھ َل    ْم َی    ْدَكنِ    

  
   َل    ْم ُی    ْدَمنِ َب    اَغْم    َر الِجَوص    اِفیًا   

  .والدغْمِري سيء الخُلُقْ  
 :ودفَّفَ على الجـريح كَـذَفَّفَ    . الجنْب من كل شيء، بالفتح ال غير      : الدفُّ والدفَّةُ : الدفاف: دفف

  : ، قال رؤبة)3(دافَفْتُ الرجل ِدفافاً ومدافَّة وهو إجهازك عليه: ويقال. أجهز عليه
  ْت َأْطراف     ي َشلم     ا رآن     ي ُأْرِع       

  
  ال    دِّفافِ ك    ان َم    َع ال    شَّیب ِم    َن      

: الشاهد ليس للفعل دفنس وانما لقوله فُوٍق وفُقـاً      . المرأة الحمقاء :  الدفِْنس، بالكسر  :الفُوق: دفنس  
  :)5(؛ كما قال رؤبة)4(جمع فوِق السهم، وهو مقلوب من فُوٍق

  الُف    َوْقَك    سََّر ِم    ْن َعْیَنْی    ِھ َتْق    ِویُم  
  

   ِبَعْیَنْی     ِھ َع     َواِویُر  الَبَخ     قْ   َوَم     ا   
الكسر والرض في كل وجه     :  مصدر قولك دققت الدواء أدقه دقا، وهو الرض والدق         :ِمدقٌ: دقق  
قـال  ،  )6(ِمفْعـل  فإذا جعل نعتاً رد إلى    والمدق حجر يدق به الطيب، ضم الميم ألنه جعل  اسماً،            

  :)7(رؤبة
  َدْقِم    َیْرِم    ي الَجالِمی    َد ِبُجْلُم    وٍد   

  
  ُمَم       اِتٌن غاَیَتھ       ا َبْع       َد الَن       َزقْ    

  :)9(؛ قال رؤبة)8(دقاقُه، واحدتها دقَّة:  التُرابودقُ  
  ن   اٍء م   ن الّت   ْصبِِیِح َن   اِئي الُمْغَتَب   قْ  

  
  َتْب    دو َلَن    ا أْعالُم    ُھ َبْع    َد الَغ    َرقْ      

  ال    دُّقَََْقِف    ي ِقطََ    ِع اآللِِ َوَھْب    َواِت    
  

  ْعَتَن      ْقخاِرَج      ًة أْعناُقھ      ا ِم      ْن ُم  
دقَمتْ علـيهم   . ذهب مقدم فيه أي كَسر أسنانه     . ودِقم دقَماً وهو أدقَمه   . الضزز: تَنْدِقم الدقَم : دقم  

  :)11(، قال رؤبة)10(الريح والخيل وانْدقَمتْ دخلت
  َتْن       َدِقْمَم       ّرًا َجُنوب       ًا وَش       ماًال  

  
   بھ    ا َوم    ا َعَك    مْ َوثَّ    اٌبوان    صاع   

  

                                                
 . 4/288، مادة دغمر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 164، الديوان) 2(

 . 5/275، مادة دفف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 5/278، مادة دفنس، نفسه )4(

 . 107، الديوان) 5(
 . 5/280، مادة دقق، بلسان العرابن منظور، :  ينظر)6(

 . 106، الديوان) 7(

 . 5/282، مادة دقق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 104، الديوان) 9(

 . الغم الشديد من الديِن وغيره: والدقْم. 5/282، مادة دقم، لسان العرب ينظر ابن منظور،) 10(

 . 182، الديوان) 11(
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لون األدكن كلون الخَز الذي يضرب إلى الغُبرة بين الحمـرة           :  الدكْن الدكَن والدكْنة   :كَِنيد: دكن
   :)2(، قال رؤبة)1(والسواد

  َفاللَّ     ُھ َیْجِزی     َك َج     زاَء الُمْح     ِسنِ  
  

  َع   ِن ال   شَِّریف والَوض   یِع اَألْوَھ   نِ   
  َی         ْدُكِنس         لمُت ِعْرَض         ًا ثوُب         ھ ل         م     

  
  

، قـال   )3(دالثـا   وكذلك المؤنث ناقـة ِدالثٌ أي سـريعة        ،السريع من األبل  :  الدالثُ :ِدالث: دلث
  :)4(رؤبة

   َعْلَج        نِ ِدالٍثَوَخّلَط        ْت ُك        لُّ   
  

  َغ      ْوجٍٍ َكُب      ْرِج اَألُج      ِر الَمل      بَّنِ     
ـ . الليل كله من أوله إلى آخره     : والدلَج. سير الليل كله  :  ِسير السحِر، والدلُجةُ   :حدج: دلج   دلج وال

  :، قال رؤبة)5(وسمي القنفذ مدِلجاً ألنه ال يهدأ بالليل سعياً. والدلْجةُ، مثل برهٍة من الدهر
  ٌم، إذا دَم     َس الظَّ     الُم عل     یھُمَق     ْو

  
   َقناِف     َذ بالتَِّمیم     ِة تْم     َزعُ َح     َدُجوا  

  .على بحر الكامل وليس على الرجز  
ل واُألسِد والحمير والجبال والصخر في ملوسـة وقيـل هـو         الشديد السواد من الرجا    :ديلَم: دلم

، )6( الصخِْر شديد الـسواد    ومن الجبل كذلك في ملُوسةٍٍ    . اآلدم، والدلم من الرجال الطويل األسود     
  :)7(رؤبةقال اإلبل، : والديلَم

  َی         ْأُمُرُه ِب         الَخْفِض أْو ُیَقّدُم         ھْ 
  

  َدْیَلُم    ْھف    ي ذي ُق    َداَمى ُم    ْرَجِحنٍْ   
دمقَ الرجُل على القوم ودمرإذا دخل بغيـر  . كسر أسنا نه كدقََمه   :  دمقَه يدمقُه دمقاً   :منْدمقَ: دمق  

   :)9( ودخوله في قُتْرتهالصائد؛ وقال رؤبة يصف )8(إذن
ف  ي ال  زَّْرِب َل  ْو َیْم  َضُغ َش  ْریًا م  ا      

  ب                                                                      َصْق
  الُمْن   َدَمْقَلمَّ   ا َت   َسوَّي ف   ي َض   ئیل    

  المندمق المتَِّسع: نْدمقُه مدخَلُه؛ وقال غيرهم: قال  
؛ قـال  )10(المدورمثل المدملك المدملج. األملس:  المدملق من الحجر ومن الحافر     :المدملق: دملق
  :)11(رؤبة

  ِمْن ُجْمِد َحْوَضى َوَص ِفیحًا ُمْطَرق ا      
  

  ِبُك      لِّ َمْوق      وِع الُن      سور أْوَرق      ا   
  

                                                
 . 5/284ادة دكن، ، ملسان العرب ينظر ابن منظور،) 1(

 . 164، الديوان) 2(

 .5/285، مادة دلث لسان العرب ينظر ابن منظور،) 3(

 . 162، الديوان) 4(

 .5/287، مادة دلج، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 .5/292 مادة دلم ،نفسه )6(

 . 153، الديوان) 7(

 .5/300، مادة دمق لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 107، انالديو) 9(

 .5/302، مادة دملق  لسان العربابن منظور،:  ينظر)10(

 . 111، الديوان) 11(
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  الُم         َدْملقاَج         َر ُألٍم َی         ُدٌق الَح
  

  َحتَّ      ى إذا م      اُء الِق      الِت َرنَّق      ا      
معـروف  : الدم مـن األخْـالطِ    : دمي: معروف دمي، دمي  :  دمى الدم من اَألخْالطِ    :، دمى دمى  

                مٍم، وَأداً فهـو دِميود مىمى ددي الشيء ِميود ،ِميود ،ِميوالنسبة إليه د ،يمم دـة  تصغير الدي
متَه حتى خرج منه دبرةً إذا ضِميته تَديم2( قال رؤبة ؛)1(ود(:  

  الُم      َدمِّىورق      اَء َدمَّ      ى ِذْئَبَھ      ا   
  

  َح    اِرُث ق    ْد فرَّْج    َت َعنِّ    ى َغمِّ    ى  
  : )4(؛ قال رؤبة)3(يفْهم، وكذلك الدنْدان مثل الدنْدنه الصوت والكالم الذي ال:  والدندنه:ِدنْدان: دنن  

  ِم    ْن َوَخ    ِذ َبْرُغ    وٍت َل    ُھ أْس    نانْ    
  

  َدْن           داْن ُھَق           ْووللَبع           وِض َف  
قـال  : )5( تذكَّر وتؤنَّـث والجمـع أدلٍ     ،معروفة واحده الدالء التي يستَْقى بها     : دال الدلو : لود: دال  

  :رؤبة
   ُمْك            َرٍب الَعراق             ي ًب            َدْلوٍ تْم            شي  

  :، قال رؤبة)6(ديتُها فتَدهده الحجر وتَدهدى دهدهتُ الحجارة ده:المدهدِه: دهده  
  الَح          َصى الُمَدْھ          َدِه  َج          ْوالنَدْھ          َدْھَن

بلَّه، واالسم الدهن والجمع َأدهـان      : معروف، دهن رأسه وغيره يدهنه دهناً     : الدهن:  ِدهان :دهن  
  :)8( لونه فيما مضى من عمره، قال رؤبة يصف شبابه وحمرة)7(األديم األحمر: الدهان. وِدهان

  َكُغ     ْصِن ب     اٍن ُع     وُدُه َس     َرْعَرعُ  
  

   ُیْم      َرُعِدھ      اٍنك      َأنَّ ِوْردًا م      ن   
  َعق     م َت     َسَفعُ َل     ْوِني َوَل     ْو َھبَّ     ْت    

  
  فْھ       َي َت        ُشقُّ  اآلَل  أْو َیْبَلْنِق        عُ   

ذكـر  /ماً ودواماً وديمومـةً و    دام يدوم فَِعَل يفْعُل، وليس بقوي دم      .  الشيء يدوم ويدام   :دوم :دوم  
  :)10(قال رؤبة. )9(األصمعي أن التَّدويم ال يكون إال من الطائر في السماء

  َدوَّم    اَتْیم    اُء ال َیْنُج    و ِبھ    ا َم    ْن    
  

  إذا َعالھ      ا ُذو اْنِقب      اٍض أْج      ذما   
يت دوية لدوي الـصوِت     الدو المستوية من األرض وسم    : الفالة الواِسعة، وقيل  : الدو: دوى: دوا  

  : )12(، قال رؤبة)11(قَد دوى في األرض وهو ذَهابه: ويقال. الذي يسمع فيها
   بھ        ا ال َیْع        ِذُر الَعألئ        ال َدوَّى

  
  وھ      و ُی      صاِدي ُش      ُزنًا َمث      اِئال     

  : ويقال في جمع دِوي الصوت أداِوي، قال رؤبة  
                                                

 .5/305، مادة دمى لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 .الذَِْئبةُ: ورقاء. 142، الديوان) 2(
 .5/310، مادة دنن لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 186، الديوان) 4(
 . 5/294، مادة دال، ن العربلسا ينظر ابن منظور،) 5(
 .5/312، مادة دهده نفسه )6(
 .5/320، مادة دهن نفسه) 7(
 . 177، الديوان) 8(
 .5/330، مادة دوم لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 184، الديوان) 10(
 .337-5/336، مادة دوا، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)11(
 . 125، الديوان) 12(
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   بھ                     ا َتْح                      ذیما ول                     ألداويِّ 
  :)2(؛ قال رؤبة)1(داينْتُ فالناً إذا َأقْرضتَهُ وأقرضك.  والديان كالقهار:اينْتُُد: دين  

   َأْرَوى  وال     ُدُیوُن ُتْق     َضىَداَیْن     ُت
  

  َفَمَطل       ْت َبْع       ضًا َوَأدَّت بْع       ضا   
   

الـة ذََأَل   وبه سـمي الـذئب ذؤ     . عدو متقارب، والذأالن مشي سريع خفيف     :  الذَّأالن :ذَأالن: ذأل
  :)4(؛ قال رؤبة)3(الذئب أيضاً: وذَأالناً، وكذلك الناقة والذََّأالن

  إل     ى ُأُج     وِن الم     اِء داٍو أْس     ُدُمھْ   
  

   و َسْم        َسُمْھَذْأالُن        ھَرَطِني َأف          
بر شَقٌّ في األرض ِمقْـدار الـشِّ  : بح قَطْع الحلْقُوم من باطنٍ عند النَِّصيل، والَذْبح  الذَّ :الذُّباح: ذبح  

  :؛ قال رؤبة)5(منبات من الس: بح والذُّباحوالذُّ. ونحوه
  ِل ال      صَّفاحیھُم، م      ن ِخَل       َی      ْسِق

  
  ِوال       ذُّباِحكَأس      ًا ِم      َن ال      ذَّیفان      

وذَحلَمه فَتَذَحلَم إذا  دهوره فَتَدهور ومر يتـذَحلَم كأنـه           .  ذَحلَمه وسحتَنَه إذا ذبحه    :تَذَحلَم: ذحلم  
  : ؛ قال رؤبة)6(دحرجيت

  َت             َذْحَلماكأنَّ             ھ ف             ي ُھ             وٍَّة  
. خَذَق بَِسلْحه وذَرقَ  : وذَرقَ الطائر يذِْرقُ ذَرقاً وأذْرقَ    . خُرُؤه: ذَرقُ الطائر : ذرى: الذُّرقْ: ذرق  

اث الجبليقُ نبات مثل الكُرعاء وهي كثيرة الماء.  الذُر؛ قال رؤبة)7(يؤكل تحبه الر:   
ْأِنُف اَألْع     شاِب ِم     ْن َرْوٍض ُم     ْسَت

  َس                                                                        َمْق
  ال ذَُّرقْ َحتَّى إذا ما اْص َفرَّ ُحْج راُن          

  حتى إذا ما هاجَ حيران الذُّرقْ: ورد في اللسان  
ذرت الريح الترابَ وغيره تَذْروه وتَذْرية ذَروا وذَريـاً وأذْرتْـه           : ُأذرى:  ذْرت :ذرأ: أذْرتْ: ذرا

 اسـم   النفضاسم ما ذريتْه مثل     : خَشَبةٌ ذات َأطْراف والذَّري   : والِمذْرى. تْه الِمذْراة أطار: وذَرتْه
  :)9(؛ قال رؤبة)8(لما تَنْفُضه

   ل  م ُیْطَح  ِنذًرى أََْذَرتك  الّطحن أو 
  

   َم     ْدَفِنّك     لَِّدَوافن     ًا ِم     ْن َف     ْرِغ     
    

                                                
 .5/339، مادة دين لسان العربظور، ابن من:  ينظر)1(

 . 79، الديوان) 2(

 .6/14، مادة ذال، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)3(

 . 150، الديوان) 4(

 .6/19، مادة ذبح، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)5(

 .6/21، مادة ذحلم، نفسه) 6(

 .6/29، مادة ذرق نفسه )7(

 .6/30، مادة ذرى، نفسه )8(

 . 162، نالديوا) 9(
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  :)2(ؤبة؛ قال ر)1(وفالن يذَري حسبه أي يمدحه ويرفَع من شأنه
  عن صاِمٍل عاٍس إذا م ا اْص َلْخَمَما       

  
   َح     َسبي َأْن ُی     ْشـَتَما ُأذرِّىَعْم     دًا   

  . الناقةُ السريعةُ، وشُبهتْ بالذَّعِلَبة وهي النَّعامةُ لسرعِتها:  الذَّعلب والذَّعلبةُ:ذَعاليب: لبعذ  
  :)4(قال رؤبة ،)3(ِقطَع الِخرق: الِقطَع المشَقَّقَة والذَّغْلوب: والذَّعلب من الِخرق

  أْحَق  ُب َك  الِمحَلِج ِم  ْن ُط  وِل الَقَل   قْ    
  

  َكَأنَّ      ُھ إْذ راَح َم      ْسُلوَس ال      َشَمقْ   
  ُن     شَِّر َعْن     ُھ أْو أِس     یٌر َق     ْد َعَت     قْ   

  
   الِخ      َرْقَذَعاِلی      َبُمْن      َسِرحًا إالَّ   

الـسريع  : أمكَن وتَهيَأ؛ والذَّفيفُ والذُّفافُ   : فَّ بالكسر، ذفيفاً واستذ   ،ذفَّ اَألمر يِذفُ  : الذَِّفاِف: ذفف  
  ؛)5(سريع الخفيفـال: ى الجِريِح وكذلك الذِّفافُ، والذَّفيفُ والذُّفافـوالذَّفُّ اِإلجهاز عل. الخَفيف
  : رؤبة يعاتب رجالً قال

  لم     ا  رآن     ي ُأرِع     َشْت َأْطراف     ي 
  

  ال    ذِّفافِ ك    َأن م    ع ال    شَّْیِب م    ن      
  . والذال واستشهد ابن منظور ذفف ودففيروى بالدال   

وامـرأة  . الشيء يجري علـى اللـسان   : والذَّكْر أيضاً . الحِفظُ للشيء تَذْكُره  :  الذِّكْر :ِمذْكاراً: ذكر
 مذِْكر وإذا كان لها عادة فهي ِمذْكار، وكذلك الرجل أيضاً ِمـذْكار، والـذَّكَرةُ مـن ولَـِدك؛ أي                  

7(ة، قال رؤب)6(الذُّكُور(:   
  إنَّ َتِمیم     ًا ك     اَن َقْھَب     ا ِم     ْن ع     اْد

  
   َكِثی          َر اَألْوالدْ ِم          ْذكارًاأْرَأَس   

وذَلّقُه وذَلْقَه ِحدته، وكذلك ذَولَقُه، وقد ذَلّقه ذَلْقـاً      ذَلْقُ كل شيء حده، وذَلْقُ كل شيء       :الذَلَقْ: ذلق  
  :)9(؛ قال رؤبة)8(وَأذْلقه وذَلقه

  ْت ِم     َن ال     َزَرقْ َحتَّ     ى ِإَذا َتَوقَّ     دَ 
  

  ال   َذَلْقَحْجِریَّ   ٌة ك   الَجْمِر م   ن ِس   نِّ   
   

. عطفـتْ عليـه ولزمتْـه     : رِئمِت الناقةُ ولدها تَرأمه رْأماً ورَأماناً     : روم جمع رؤوم   :روم: رأم
       ِيمآم، والرالخالص من الظِّباء،  والجمع أر ْئمِئل وهـي     اآلسـت وال نظيـر لهـا إالَّ       : والرالـد 

  :)11(؛ قال رؤبة)10(دويبةٌ
  ُورَُّم     ْھلَّ َوأْقَع     ْت ِبالَح     ِضیِض ز
  

  َع    ْن آِب    ٍد ِم    ْن ِع    زُِّكْم ال َیْغ    ِسُمھْ   
  

                                                
 .6/30، مادة ذرى، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)1(
 . أسن: عاٍس: عستْ: عاٍس: اكتنز وصلب: صمل: صاِمل. 184، الديوان) 2(
 .6/33، مادة ذعلب لسان العرب ابن منظور،: ينظر )3(
 . 105، الديوان) 4(
 .6/35، مادة ذفف، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)5(
 .6/36ادة ذكر ، منفسه )6(
 . 40، الديوان) 7(
 .6/40، مادة ذلق  لسان العربابن منظور،:  ينظر)8(
 . 107، الديوان) 9(
 .6/62، مادة رأم،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)10(
 . 154، الديوان) 11(
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  . رِئمه: ورد في اللسان
داء يْأخذ الفصال، يقال    : والروبع الروبعةُ . معروف:  األربعة واألربعون من العدد    :اليرابيع: ربع
   :)2(؛ قال رؤبة)1( روبع وروبعةٌ أي سقوط من مرض أو غيرهَأخذَه

  َوَم       ْن أَبْحَن       ا ِع       زَُّه  تَََبْرَكع       ا  
  

  َرَبع      اعل      ى اْس      ِتھ َرْوَبَع      ًة َأْو    
   :)4(؛ قال رؤبة)3(واليرابيع دواب كاَألوزاغ تكون في الرْأس  

   ال     صاْدَیَراِبی     َعَن بال     َصْقِع أََْفَق     
  

   َم   ْن َس   َعي باْإلف   ساْدَنْكِف   ي ُقَرْی   شًا  
أعطـاه اُألربـون،   : العربون وكرهها بعضهم، وَأربنَه  : الربونُ، واُألربون واُألربان  : مربن: ربن  

   :)6(؛ قال رؤبة)5(وهو دخيل
  ُم        َربَّنِ  ُم        َسَرول ف        ي آل        ھ  

  
   في الَحِدِید الُم ْتَقن َیْمشى الَعِرْضَنى   

: الرثيئَُة مهموز بدليل قولهم رثأت اللبنَ وخَلَطتْه ومرثـاة ومرثيـة          .  من اللَّبن   الرثيئة :تُرثِّي: رثا  
  :)8(قال رؤبة. مدحتَه بعد الموت، وبكيتَه: ومرثاة ومرثية ورثَّيته. ؛ قال رؤبة)7(المدح بعد الموت

  أن     یُن عْب     ر ى أس     لمت َحمیم     ا   
  

  ُبك        اُء َثْكَل        ى َفَق        َدت َحِمیم        ا  
الِحلم يقال  : وزنَه ونَظَر ما ِثقْلُه، والَّجرجاحة    : ورجح الشيء بيده  . الواِزن:  الراجح :جحالر: رجح  

  :)10(؛ قال رؤبة)9(جاحهي تَرتَِجح عليها والجمع الر: فُها فَتَذَبذَبتْدللجارية إذا ثَقُلَتْ روا
   األثائِِ     ثُ ال     رُُّجُح وم     ن َھ     واىَ 

  
  اِع        ثُ ُتِمیُلھ        ا َأْعجاُزھ        ا األو   

  ، وفـي التنزيـل   )11(ورجوعاً ورجعـى ورجعانـاً    .  رجع يرِجع رجوعاً ورجعاً    :مراِجعال: رجع  
: ؛ أي الرجوع والمرجع، مصدر فُعلـى، ومرِجـع الكتـف ورجعهـا    )12()ِإنَّ ِإَلى َربَِّك الرُّْجَعى   (

  :)14( قال رؤبة؛)13(َأسفَلُها، وهو ما يلي اإلبط منها من ِجهة منِْبِض القلب
  ك      رَّ َعَلْیھ      ا َیْطُع      ُن الَمجاِمَع      ا  

  
  والَمَراِجع       اَوَیْطُع       ُن األْعن       اَق   

                                                  
 .6/88، مادة ربع،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)1(

 . 93، الديوان) 2(

 .6/88، مادة ربع، سان العرب لابن منظور،:  ينظر)3(

 . 40، الديوان) 4(

 .6/60، مادة ربن،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)5(
 . 187، الديوان) 6(
 .6/100، مادة رثا،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)7(
 . 185، الديوان) 8(
 .6/103، مادة رجح،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)9(
 . 29، الديوان) 10(
 .6/109 مادة رجع،  لسان العرب،ابن منظور،: ظر ين)11(
 . 8، العلق) 12(
 .6/109 مادة رجع،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)13(
 . 95، الديوان) 14(
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ورجس الشيء يرجس رجاسةً، وكل قـذر       . الشيِء القَِذر : وقيل. القَذَر: الرجس: رجسِب: رجس
  :)2(؛ قال رؤبة)1(هديره: ورجس البعير: ورجس. مرجوس

  ْخَب     اِخ الَھ     ِدیر الَبْھَب     ھِ  َبِب     َرْجِس
  

  س      اٍم َعَل      ى ال      َزءَّارة الُمَكْھِك      ِھ  
    الرحمـة الرقَّـةُ والتَّعطُّـفُ، والمرحمـةُ، قـال تعـالى فـي وصـف القـرآن                  :الرحم: رحم  

؛ )4(ف والرحمـةُ العط: غةلأي فَصلْناه هادياً ورحمٍة والرحم في ال     )3()ُھدًى َوَرْحَمًة ِلَق ْوٍم ُیْؤِمُن ونَ     (
  :)5(قال رؤبة

   َعَل          ى إْدِری          ِس ال          رُّْحِمی          ا ُمن          ِزَل 
. الرحى الحجر العظيم وتكتب باليـاء واأللـف       .  الرحا معروفة، وتثنيتها رحوانِ    :المرحي: رحا  
  : ؛ قال رؤبة)6(حدى بنات طبقُلهذا قيل إ. ت، فهي متَرحيةٌترحت الحية استدارت وتلو

  أن َتِفحِّ      يُ ال َأْف      َرُق: يَّی      ا َح       
  

  الُمَرحِّ    ي  ى َكَرَح      أْن َتَرحَّ    ْي أْو  
ما رِدس بـه    : دكَّه بشيء صلٍب والِمرداس   : اًدرس الشيء يردسه ويرِدسه ردس    : ِمرداس: ردس  

  :)8(، قال رؤبة)7(يقال درس بالحجر أي ضربه ورماه به
  ِم      ْرداْسُھن      اَك ِمْرداَن      ا ِم      َدقٌّ 

  
  َوالَم     ْوُت ِبالُم     ْسَتْوِرِدیَن َغّم     اسْ    

والجمـع  . وإذا تتابع شيء خَلف شيء فهـو التَّـرادفُ        . ما تَبع الشيء  : الردفُ: والرديفُ: ردف  
هو النَّجم النـاِظر  : تَواليها وتوابعها، والرديفُ في قول أصحاِب النجوم  : وَأردافُ النجوم . الردافَى

  :)10(؛ قال رؤبة)9(إلى النجم الطالع
  ْی        ُل َل        ُھ ُس         ُجوفُ  لَوَرْدُت واَل

  
  والَرِدی        ُفَوَراِك        ُب الِمْق        داِر    

  .الردفُ في الشعر حرفٌ ساكن من حروف المد يقع قبل حرف الروي وليس بينهما شيء  
. مـع رده ورداه   الج. أو في صخرة يستَنْقَع فيهـا المـاء       . النقرة في الجبل  :  الردهةُ :ِهالرد: رده

ِتـالُل  : الـرده . ِشبه َأكَمٍة خَِشنٍَة كَثيرة الِحجارة، والجمـع رده، بفـتح الـراء والـدال             : الردهةُ
   :)12(، قال رؤبة)11(الِقفاف

  ال      ُردَِّهَتْع      ِدُل أْن      ضاُد الِقف      اف  
  

   الِرم      ال ال      ُورَِّهوَأبث      اُجَعْنھ      ا   
  

                                                
 .6/95 مادة رجس،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)1(
 . 166، الديوان) 2(
 . 52، األعراف) 3(
 .6/124 مادة رحم  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)4(
 . 175، الديوان) 5(

 .6/127 مادة رحا،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)6(

 .26/134 مادة ردس، ،نفسه  )7(

 . 67، الديوان) 8(

 .6/137 مادة ردف،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)9(

 . 178، الديوان) 10(

 .6/139 مادة رده،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)11(

 . 167، الديوان) 12(
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  ، فـي التنزيـل    )1(هلـك، فهـو ردٍ    : ىردسر يـرِدِي    كبال :ِي ردِ .الهالك:  الردى :رداءه: ردى
   :)3(، قال رؤبة)2()ِإْن ِكْدَت َلُتْرِدیِن(

   َوالب               ْشَر والنِِّعیم               ا ِرداَءُه
  

  یم           ا الَتْفِھ َیْفُھ           ُمِب           َشْیَظِميٍّ  
  .حثسنُه وغَضارتُه ونَعمته: ورداء الشباب  

مخُفِّفَ، كُِتب باأللف، رزا فالناً     وغير مهموز    بره، أصله مهموز     ذاإ رزا فالن فالناً     :يرزي :رزا
   :)5(؛ ومنه قال رؤبة)4(إذا قبَل بره، والتجأ إليه، وجاء غير مهموز

   ش     دیِد اَألْع     الدْ الَعالِب     ىَِّق     ْسِب 
  

   إَل     ى َأی     ٍد َمِنی     ِع األّی     ادْ  ُی     ْرزي  
   : قال رؤبة: وأزريت ظهري إلى فالن التجأتُ  

  ُأْزِريا اْب      ُن أْن      ضاٍد إلْیھ      ا   َأَن      
  

  َأْغ     ِرف ِم     ْن ِذي َح     َدٍب َوُأْوزي   
ويرزي ومنها في العامية الفلسطينية قول أحدهم لآلخر زجـراً ارتـزي    رزا ونُْؤِزي    :رزه :رزز  

       تَزاً فاره رززرفي األرض وفي الحائط ي تَ : الشيءبـة  كنا مع رؤ  : قال يونس النَّحوي  . َأثبته فَثًب
  :)7(؛ فقال رؤبة)6(في بيت سلَمة بن علْقَمة السعدي فدعا جارية له فجعلت تَباطُأ عليه

  جاِرَی        ٌة ِعْن        َد ال        ُدعاء ك        زَّْه
  

  َل         ْو َرزَّھ         ا ب         الُقْرُبِزّي َرزَّهْ    
  ج                اَءْت إَلْی                ِھ َرَق                صًا ُمْھَت                زَّهْ      

  
  

وهو السطر من النخل، والصفُّ من الناِس،       لغة في الُّرسداِق، تعريب الرستاق؛      : الرزدق: رزدق
   :)9(؛ قال رؤبة)8(وهو معرب وأصله بالفارسية رستَه

  َوالِع   یُس َیْح   َذْرَن ال   ِسیاَط الُم   شَّقا   
  

  َك      َأنَّ باْألقت       اِد س       اجًا َعْوھق       ا   
  ف   ي الم   اء َیْف   ُرْقَن الُعب   اَب الَغْلَفق   ا    

  
  َض     وابعًا َتْرِم     ى ِبِھ     نَّ الَرْزَدق     ا   

. من الردغـة زغةُ أقل الر. ِل الثِّّماد والِحساِْءِ  الماء القليُل في المسايِ   : الرزغُ: رزغ:  المرِزغ :رزغ  
  :)11(؛ قال رؤبة)10(استْضعفه واحتَقَره وعابه: وَأرزغَ فيه إرزاغاً. ه ِبعيبلطَّخَ: وأرزغَ الرجل

  َوُمْق     ِرَق الَوْج     ھ لََِئ     یِم األْص     ُدغِ  
  

  الَی      ا اْنَتْبَن      ُھ َل      ْم َی      ْصَدغِ  إذا الَب  
  َش  ْیئًا وأْعَط  ى ال  ُذلًَّ ك  فَّ الُم  ْرِزغِ     

  
  والَح   رُب َس   ْھباُء الِكب   اِش ال   ُصلَّغِ    

  
                                                

 .6/140، مادة ردى، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 56: الصافات) 2(

 . 185، الديوان) 3(
 .6/149، مادة زرا لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
 . 41، الديوان) 5(

 .6/145، مادة رزز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 175، الديوان) 7(

 .6/145، مادة رزدق لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 110، الديوان) 9(

 .6/150،  مادة رزع لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)10(

 . 98، الديوان) 11(
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والفَحـُل مـن    . ثَبتَ ويرسو إذا ثَبتَ  أصله في األض       :  رسواً، وَأرس  ارسويالشيء  : رسا :رسا
  :)2(؛ قال رؤبة)1(ر بها وراغَتْ إليه وسكَنَتْ قيل رسا بها عنه شَولُه فَهدتَفرََّقاِإلِبِل ِإذا 
   بھ     اوَرَس     ا َس     ننًا اْش     َمَعلَّْتإذا 
  

  اَھ      ذاِت َخ      ْرَقْیِن إذا َحَج      ا بِ بِِ        
الرمي، اإلرشاقُ امتداد أعناِقها وانتصابها، وارشَقت الظبية مدت عنقهـا،        :  الرشْق :أرشق: رشق  

  :)4(؛ قال رؤبة)3(منتصب: وجيد أرشَقُ
  إذ َت         ْسَتِبى الَھیَّاَب         َة الُمَرھَّق         ا 

  
  َأْرَش       قاِبُمْقَلَت       ْي ِرْئ       ٍم وِجی       ٍد    

الزالَّء وهي مثل رسحاء بينةُ الرصـع  : والرصعاء من النساء . ِدقَّة اَأللية :  الرصع :َأرصع: رصع  
؛ قـال   )5(طَعنـه طعنـاًً شـديداً     : َأرصعهورصعه بالرمح يرصعه رصعاً و    . إذا لم تكن عجزاء   

  :)6(رؤبة
  الُنبَّع     ا الُخ     ُصوَر ِم     ْنُھنَُّن یََْطَع     

  
  َلْم َیْجُف َعْن أجواِزھا َتْح َت الَوَع ا          

  أْرَص عا َوْخضًا إَلي النَِْصِف َوَطْعنًا       
  

  َوَف     ْوَق َأْغی     اِب الُكَل     ى َوَك     سَّعا     
 وإذا قَبل جاريتَه رضـب      ،اإلنسان من ريِقه كأنَّه يمتَصه    ما يرضبه   :  الرضاب :الرضاب: رضب  

ضابِك: ريقها والرفُتات الِمس،ضابر وماء  :ذْب8(، قال رؤبة)7(ع(:  
  يًة ُعْج      ُت َعَلْیھ     ا ّص      ْحبِ ّوِع     دَّ 

  
  لَع   ْذبِ  االُرَض   اِب اِءبالَم    كالنَّْح   ِل  

  :)9(ال رؤبه وقد رضب المطَر وأرضب، اْإلرضاب، ق  
  اإلْرض     اْبَك     ّأّن ُمْزن     ًا ُم     ْسَتِھلَّ  

  
  ًا ف   ي ِظ   ِالل اَألْل   َصابْ َروَّى ِقالَت     

 ،مرضوضـان فهو   الشيء يرضه رضاً،   ِرض   الدقُ الجريشُ،  :الرضض :الرضراِض: رضض   
 .كثير اللحـم   :راضورجل رض  .والرضراض الحصى الذي يجري عليه الماء      .أي لم تُنَِعم دقَّه   

  :)11(قال رؤبة ؛)10(واألنثى رضراضةٌ
  الَرْض     راِضم     اَن ذاُت الَكَف     ِل ْزَأ

  
  ْدِنھا الَف     ضفاِضَرْقراَق     ٌة ف     ي ُب       

  

                                                
 .6/156، مادة رسا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 170، الديوان) 2(

 .6/159 مادة رشق،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)3(

 . 109، الديوان) 4(

 .6/162 مادة رصع،  لسان العرب،ن منظور،اب:  ينظر)5(

 . 91، الديوان) 6(

 .6/164 مادة رضب،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)7(

 . 17، الديوان) 8(

 . 5، نفسه) 9(

 .6/165 مادة رضض،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)10(

 . 81، الديوان) 11(
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أن يرضـع   : والمراضـعةُ . رضع:  رضع الصبي يرِضع، فهو راضع، والجمع      :يراَضع: رضع
 وراضع فالن ابنه أي دفَعـه إلـى       . ء نَحيالً ويجي. ويقال له مراضع  . الطفل ُأمه وفي بطنها ولد    

  :)2(؛ قال رؤبة)1(الظِّئر
   ُم      ْسَبعاُتَراَض      ْعإنَّ َتِمیم      ًا َل      ْم 

  
  َوَل           ْم َتِل           ْدُه ُأمُّ           ھ ُمَقنَّع           ا  

اَألرطى شجر من شجر الرمل وهو َأفْعُل من وجٍه وفعلى مـن وجـه، ألنهـم                : الرواطي: رطا  
احد َأرطاة، واأللف ليست للتأنيث وإنما هي لإللحاق أو بني عليها االسـم    الو. يقولون أديم مْأروط  
  :)4(؛ قال رؤبة)3(ىَأنْبتَِت اَألرط: وأرطتْ األرض

  َك       َأنَّ َف       ْوَق الَخ       زِّ واألْنم       اطِ 
  

  الَرواِط    يَن   َأْب    َیَض منھ    ا ال ِم      
ما علِّقَ باُألذُن مـن   : لْع، يشْرب بها، والرعثة    التَّلْتَلَة، تُتَّخذ من جفَّ الطَّ     :الرعثة: المرعِث: رعث  

  )5(مقَـرط : وصبي مرعـثٌ  . ِرعثةٌ وِرعاثٌ، وتَرعثَِت المرأة أي تَقَرطتُ     : قرط ونحوه، والجمع  
   

  :)6( قال رؤبة،المرعِث
  َھ   ْل َتْع   ِرُف ال   داَر ِب   ذاِت الَعْنَك   ثِ 

  
  الُمَرعَّ        ِث دارًا ِل        ذاَك الَرش        أَ   

قال . )7(رجل أرعن وامرأة رعناء   . والرعونَةُ الحمقُ واالسِترخاء  . اَألرعن اَألهوج : رعن: رعن   
) $(، قيل هي كلمة كانوا يذهبون بها إلى سب النبـي   )8()ال َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُل وا اْنُظْرَن ا      ( :تعالى

  :)10(؛ قال رؤبة)9(طَويل: وجبٌل رعن. واشْتَّقُّوه من الرعونة
  َعَل    ى َض    ُحوك الَنْق    ِب ُم    ْصَمِعدِّ   

  
   ك      لِّ ُص      دَِّرْع      ِنَیْع     ِدُل ِعْن      َد    

النَّما والكثرة والخير والبركة، ووجـه مرغـوس، طَلْـق مبـارك            : الرغْس: المرغُوسا: رغس  
  : )12(ار الخير مرزوق فكان رجالً مباركاً كثيالبحلي؛ قال رؤبة يمدح إياد بن الوليد )11(ميمون

  الَمْرُغوس    اَحتََّ    ى َأراَن    ا َوْجھ    ك   
  

  َوال   َدْیُن ُیْحِم    ي ھاج    سًا َمْھُجوس    ا   
  )14(؛ قال رؤبة)13(َأكله َأكالْ شديداً: رفَشَه رفْشاً: المرفُوش: رفش  

  الَمْرُف      وِشدق     ًا ك      َدقِّ الَوَض     ِم   
  

  َأْو َك      اْحِتالِق الُن      وَرِة الَجُم      وش   
                                                  

 .6/166 مادة رضع،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)1(

 . 92، الديوان) 2(

 .6/171 مادة رطا،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)3(

 . 85، الديوان) 4(

 . 6/173، مادة رعث لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 27، الديوان) 6(

 .6/179، مادة رعن،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)7(

 .104: البقرة) 8(

 .6/179دة رعن، ، ما لسان العربابن منظور،:  ينظر)9(

 . 49، الديوان) 10(

 .6/183، مادة رغس،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)11(

 . 68، الديوان) 12(

 .6/190، مادة رفش،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)13(

 . 78، الديوان) 14(
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 .والجمـع أرفـاض    .رفَضتُ الشيء َأرفَـضه رفْـضاً      فْض تَركُك الشيء،  الر :الرفاض: رفض
فاض الطُّـرق المتفرقـة     روالِّ .زاَل :وارفَض الوجع  .إذا انْهلَّ متفرقاً   :ضاضاًرفِِاوأرفَض دمعه   

  :)2(قال رؤبة ؛)1(يدهادَأخا
  الِرف    اِض ال    شََّركِب    الِعیِس َف    ْوَق 

  
  م      ا ُیْن      َضْحَن بالَخ      ضخاضِ  َكأنَّ  

وبعير .  الرفْل جر الذيل وركْضه بالرجل، الرفَلُّ والِّرفَن من الخيل جميعاً الكثير اللحم            :ِرفَلِّ: رفل  
   :)4(؛ قال رؤبة)3(واسع الجلد؛ وقد يكون طويل الذنب يوصف به على الوجهين: ِرفَلٌّ

  اْدَص   ْعٍب َع   ِن الَخْط   ِم َوَقْی   ِد اَألْقی    
  

   األْج     الدْ ِرَف     لِّ َجْع     ِد ال     َدَراِنیِك    
  َكأنَّ      ُھ  ُمْخَت      ِضٌب ف      ي أْج      سادْ   

  
ِم        ْن ِص        ْبِغ َوْرٍس َأْو ِص        باِغ   

لون فيه كدرة وسواد وحيـة رقـشاء فـي          : الرقْش كالنقش، والرقَشُ والرقَشةُ   : الترقيش: رقش  الِفْرص                                                               اْد
زوره : ورقَّشَ كالمه . هرها وهي خطوط ونقط   ظهرها خطوط ونقط وسميت بذلك الترقيشُ في ظ       

  :)6(، من ذلك قال رؤبة)5(وزخْرفه
  ب            الَتْرِقیِش أولْع            ُت ق            ْد

  
  إَل      يَّ ِس      رًَّا ف      اْطُرِقي وِمی      شي    

األرض : ضد الِغلَـظ؛ والرقـاق، بـالفتح      : والرقَّةُ. نقيض الغَليظ والثَّخين  :  الرِققُ :بالرقَقْ: رقق  
   :)8(في قوله ؛ قصره رؤبة)7(ةبِسطة المستَِوية اللِّينةُ التراِب تحت صالبالسهلة المن

  َتْرِم     ي ِبأْی     دْیھا َثَناَی     ا الُمْنَف     َرقْ   
  

  ب      الَرَقْقَكَأنَّھ      ا َوْھ      ي َتَھ      اَوى    
هـو  اسـتَرقَيتُه؛ ف  : العوذة والجمع رقى، ونقـول    : والرقْية. ِدعص من رملٍ  : الرقْوةُ: رقْيٍة: رقا  

   :؛ قال رؤبة)9(راٍق
  ٍة َیْعِرفانھ    اَذفم    ا َتَرك    ا ِم    ْن ُع    و 

  
   إال بھ          ا رق          اني ُرْقی          ٍةوال   

سار  ضرب جنْبيها ِبرجله تحريكك إياه،     :ركَض الدابة يركُضها ركْضاً    :يركُض، وركْض : ركض  
ِسري قال رؤبة ؛)10(أولم:  

  و ھ         افي وْھ         َی         ْرُكُضوالنَّ         ْسُر َق         ْد  
  : )12(؛ قال رؤبة)11(لطائر إذا حرك جناحيه في الطيرانوركَض ا  

  َأرََّقِن        ي ط        اِرُق َھ        مٍّ َأَرَق        ا   
  

  ُنغَُّق     ا ِغرْب     اٍن َغ     َدْوَن  َوَرْك     ُض  
  

                                                
 .6/190، مادة رفض  لسان العربابن منظور،:  ينظر)1(

 . 82، الديوان) 2(

 .6/196، مادة رفل،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)3(

 . 41، الديوان) 4(
 .6/202، مادة رقش،  لسان العربابن منظور،: ينظر )5(
 . 77، الديوان) 6(
 .6/205، مادة رقق، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)7(
 . 108، الديوان) 8(
 .6/209، مادة رقا، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)9(
 .6/215، مادة ركض، نفسه )10(
 .7/160، نفسه) 11(
 . 108، الديوان) 12(
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َق اَل َل ْو   (وفي التنزيـل  . )1(إلى الشيء، وركَنَ يركَن ويركُنُ ركْناً سكن وسكن     :  رِكن :أركُِن: ركن

، قـال  )3( الركْن الناحية القوية وما تقوى به ملٍك وجنْـد )2() آِوي ِإَلى ُرْكٍن َش ِدیدٍ َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة َأوْ    
  :)4(رؤبة

  اَألْرُك     نِ َوَزْح     ُم ُرْكَنْی     َك ِش     داَد   
  

  ِب       َدْرِء َھمَّ       اٍز ُدُروَء ال       ضَّْیَزنِ   
وقد َأرمـضه األمـر    .ظُيحرقة القَ :مضوالر ،ِشدةُ الحر :الرمض والرمضاء  :اإلرماِض: رمض  

  :)6(قال رؤبة ؛)5(وقد أرمضني هذا االمر فَرِمضتُ .ورِمض له
  َن الَم     َضاِض ِم     أْكَح    الً  َق    ْد ذاقَ 

  
  رم     اِضاْإلَل    َة  غََْوَم    ْن  َت     َشكَّى مُ   

الـذي  : رك، الرماع تح: التحريك، رمع الرجُل يرمع رمعاً ورمعاناً وتَرمع      : التَرمع: يرمع: رمع  
: والَيرمـع . وهو وجع يعِرض في ظهر الساقي حتى يمنعه من السقْي         . يشتكي صلْبه من الرماع   

  : ؛ قال رؤبة بذكر السراب)7(الحصى البيص تَْألُأل في الشمس
  وَزْق    َراَق اَألْب    صاَر حت    ى أْف    َدعا  

  
  الَیْرَمع      ابالبی      د، إیق      اَد النھ      ار   

  . جارة رخوة، والواحدة من كل ذلك يرمعةهي ح: وقيل  
؛ قـال   )8(بقية الحياة، بقية الروح؟ يقال ما عيشه إال رمقةٌ وِرماقُ         :  الرمقُ :َأرمق: الرماق: رمق
  :)9(رؤبة

  َوالم       اُل َیْفَن       ى َوالثَّن       اُء ب       اقِ  
  

  ِباِلرم      اِقم     ا َوْج      ُز َمْعُروِف      َك    
  وم         ا  ُمَواخاُت         َك   ِبالِم         ذاقِ   

  
  ال َكَب         ْرِق الُخلَّ         ِب الرُّی         اقِ َو  

امتـد  : والرمقُ الّرُمقةُ الرماق، القليل من العـيش وأرمـقَّ الطريـق          . أي ليس ِبمحٍض خالصٍ     
   :)11(؛ قال رؤبة)10(وطال

  َعَرْف  َت ِم  ْن َض  ْرِب الَحِری  ِر ِعْتق  ا   
  

  اْرَمقَّ      افی      ھ إذا ال      َسْھُب ِبِھ      نَّ     
 والرمكـة األنثـى مـن       ي تتخذ للنسل، معرب والجمع رمك     رذَونةُ الت الفرس والبِ : الرمك: رمك  

  : )13(، قال رؤبة)12(البراذين، والجمع ِرماك
ٍ  َف      ْدِم َوال َعْب      ٍد َفِل      كْ      َوال َش      

  
  الَرَم كْ َیْرِبُض في الَرْوِث َكِبْرَذوِن      

                                                  
 .6/218، مادة ركن، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)1(
 . 80 :هود) 2(
 .6/218، مادة ركن، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)3(
 . 164، الديوان) 4(
 .7/160، مادة رمض، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)5(
 . 83، الديوان) 6(
 .6/226، رمع مادة  لسان العرب، منظور،ابن:  ينظر)7(
 .6/218، مادة ركن، نفسه )8(
 . 116، الديوان) 9(
 .6/226، مادة رمق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
 . 180، الديوان) 11(
 .6/227، مادة رمك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
 . 117، الديوان) 13(
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ه أيضاً بمعنـى َأكلـه وأرمـتْ    ورم شْأنه ورم. إصالح الشيء الذي فسد بعضه    :  الرم :ِرم: رمم
  ِرممنِ  : الناقة، وهي مل السهو َأو .وهـو المـخ         : والِّرم ،خُّ، إذا صار فيه ِرم؛ قـال   )1(النَّقي والم

  :)2(رؤبة
  ِرمَِّلَن                 ا َوِفیَن                 ا ُم                 خُّ ُك                 لِّ   

ِهيشُ من اِإلبـل    واحدتها راِهشةٌ والر  . العصب التي في ظاهر الذراع    :  الرواهشُ :رهيِش: رهش  
  :)4(؛ قال رؤبة)3(المهزولةُ، وقيل الضعيفة

  َوَجْھ      َد أْع      واٍم َب      َرْیَن ری      شي   
  

  َرھ  یِشَنْت  َف الُحب  اَرى ع  ن َق  ًري     
  

   
قـال   عدد يجمع من الثالثة إلـى العـشرة،        :والرهط .قومه وقبيلته  :رهطْ الرجل  :َأرهط :رهط
ومن الرجـال  جمع الرهط  يواحد له من لفظه، فجمع وال  .)5() َرْھطٍ َكاَن ِفي اْلَمِدیَنِة ِتْسَعةُ   (: تعالى

  :قول رؤبة )6(اَألرهِط؛ اًوأرهاط
  أْرُھط           ھرًا ف           ي َف            ال           دَّلیُل َنَوُھ           

. جهل في اإلنسان وخفَّةٌ في عقلـه؛ تقـول بـه رهـق            : الرهقُ. الكذب: كالرهقْ: الرهق: رهق  
  :)8(صف حمراً وردت الماء؛ قال رؤبة ي)7(الهالك: والرهق

َبْصَب  ْصَن واْق  َشْعَررَن ِم  ْن َخ  ْوِف    
  الرھ                                                                    ق

  َیْم  َصْعَن ِباَألذْن  اِب م  ن َل  ْوٍح َوَب  قْ     
وروقُ اإلنسان همه ونَفْـسه، إذا     . اقورلقَرن من كّل ذي قَرن والجمع أ      ا:  الروق :اَألرواِق: روق  

  : )10(؛ كقول رؤبة)9(قهواألقى عليه أر:  الشيء ِحرصاً قيلألقاه على
  ِب      اَألْرواِقَواَألْرك      ِب ال      راِمیَن  

  
  ف     ي َسْب     َسٍب ُمْنج     ِرِد األْخ     القِ    

: نَِسيم الهواء، وكذلك نَسيم كل شيء، وهي مؤنثة؛ ويومٌ ريح وروح وريـح            : الريح: روح :روح  
ةٌ تاح لألمر كراح؛ ونزلت به بِلي     وار. السرور: تغيرت رائحته، الروح  : طَيب الريح، أروح اللحم   

  :؛ قال رؤبة)11(فارتاح اهللا له ِبرحمة فأنقذه منها
   َرب      ي، وأراَد َرْحَمَت      ي فاْرت      اح

  
  وِنْعَم              ًة َأَتمَّھ              ا َفَتمَّ              ِت  

  : )13(؛ قال رؤبة يصف عيراً وُأتُنَه)12(التراب: الرياغُ: ريغ: ِرياٍغ: ريغ  
                                                

 .6/231دة رمم، ، ما لسان العربابن منظور،:  ينظر)1(
 . 143، الديوان) 2(
 .6/240، مادة رهش، لسان العربابن منظور، : ينظر) 3(
 . 79، الديوان) 4(
 . 48: النمل) 5(
 .6/244، مادة رهط، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 .6/246، مادة رهق، نفسه) 7(
 . 180، الديوان) 8(
 .6/266  مادة روق، لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)9(
 . 116، الديوان) 10(

. أنقذه مـن البليـة    :  فارتاح له برحمته   فارتاح نظر إلي ورحمني   : أراد. 2/461 مادة روح،     لسان العرب،  ابن منظور، :  ينظر )11(
؛ ذلك ألن اهللا سبحانه وتعالى إنما يوصف بما وصف نفسه ولـوال أن اهللا               "في فعل الخالق  : " ونستوحش قول رؤبة  . 79،  الكليات
 . 2/461، مادة روحابن منظور، لسان العرب، : ها، ينظرانه وتعالى ذكره ما كنَّا نهتدي أو نجِرى عليسبح

 .6/279، مادة ريغ، لسان العربابن منظور، : ينظر) 12(
 . 111، الديوان) 13(
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  ْمَلقا َس     ِری     اٍغَوِإْن َأث     اَرْت ِم     ْن  
  

  ُتْھ       ِوى َحواِمیھ       ا ِب       ِھ ُم       َذلَّقا     
وراقَ السراب يريـقُ    . انْصب، والمصدر اإلراقةُ والِهراقَةُ   :  راقَ الماء يرقُ ريقاً    :الرقْراِق: ريق  

  : )2(؛ قال رؤبة)1(جرى وتَضحضح فوقَ األرض: ريقاً
  َخوق     اُء ُمْف     ضاَھا إل     ى ُمْنخ     اقِ   

  
  الَرْق      راِقلھ      ا إذا َج     َرى ِم      ْن آ   

  َرْی    ٍق َوَضْح    ضاٌح َعَل    ى الَقی    اِقى  
  

  َغ       َرْفَن ِم       ْن ناِئِل       َك الَرّق       اقِ     
ـ           :  الريه والتَّريه  :المريِه: ريه   يالسراب على وجه األرض؛ مجيئة وذهابـه، كأنـه ر ىره أو  ج

  : )4(؛ قال رؤبة)3(ريهتْه الهاجرةُ
  َرِهَعَلْی    ھ َرْق    راُق ال    َسراِب اَألْم       

  
  الُمَریَّ       ِھَی       ْسَتنُّ م       ن َرْیعان       ھ    

  الهاجرةُريهته كأنَّه ريه أو : أي  
 

: صاح وغضب، وزأر الفحـُل زأراً وزِئيـراً       : األسد، بالفتح، يزِئر زْأراً وزئيراً      زأر :زْأر: زار
  :)6(؛ قال رؤبة)5(هِديره زْأراً إذا أوعدوالفحل أيضاً يزَئرفي . ردد صوته في جوِفه ثُم مده

  ِمنَّ      ا ُقُروم      ًا َیْقَت      ِصْلَن الَع      ّضا  
  

   َوَھ      ِدیرًا َمْح      ضا َزْأرًاَیْجَمْع      َن   
والمتَزبـع الـذي يـْؤذي النـاس      . سوِء الخُلُـق  : بع، والتَّزبع أصل بناء التَّز  : الزبع: زوبع: عزب  

اسم رجل وهو أبـو روح بـن زنْبـاع        : وزنباع بكسر الزاي  . شْيةُ اَألجرد والزوبعةُ مِ . ويشارهم
  : )8( قال رؤبة،)7(الجذامي، ويقال للقصير الحقير زوبع

   ِع        زَّه َبَتْرَكع        اأبحن        اوم        ن 
  

  بَع      ارَع      َة أو َبْورعل      ى اْس      ِتِھ    
  :ورد في اللسان  

  وم       ن ھمزن       ا ِع       زَّه َبَتْرَكع       ا  
  

 عل     ى اْس     ِتِھ زو بع     ة أو زوبَع     ا  
واالسم الزرع وقد غلب على البـر   . زرع الحب يزرعه زرعاً وزراعةً بذره     : زرٍع أزرعا : زرع 

  : )10(، قال رؤبة)9(نبت ورقه: وأزرع الزرع. والشعير وجمعه زروع
  أزرع  اأو َح  ْصد َح  ْصٍد بع  َد َزْرٍع  

  
 ف   إن َت   َرى َعْھ   َد ال   صِّبا ُمْودَّع   ا       

 

                                                
 .6/279 مادة ريق،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)1(
 . 116، الديوان) 2(

 .6/280 مادة ريه، ان العرب، لسابن منظور،:  ينظر)3(

 . 166، الديوان) 4(

 .7/5، مادة زار، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 80، الديوان) 6(

 .زبغ، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 93، الديوان) 8(

 .7/110زرع، ، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 93، الديوان) 10(
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 واألزبقُ الذي ينِْتفُ شعر   . ضيقَ عليه : وزبقَه زبقاً . حبسه:  زبقَه في السجن زيقاً    :بقْالمنْز: زيق
  :)2(؛ قال رؤبة)1(وانْزبقَ في البيت انْكَرسَ فيه. لحيته ِلحماقَِته

  َل  ْوال ُی  َداِلي َحْف  ُضُھ الِق  ْدَح اْن  َزَرقْ   
  

  الُمْنَزَب    قْ َوَق    ْد بَن    ى َبْیَت    ًا َخِف    يَّ      
ِسقاءه يزغَده زغْداً إذا عصره حتى تَخْرج الزبدةُ مـن فمـه وقـد        :  زغَد :غّاد، زغاِدب الز: زغد  

  :)4(، قال رؤبة)3(وهدير زغّاد. وزغَده أي عصر حلقه. وكذلك العكَّة، والزبد زِغيد. تضايق بها

  َعّن  ي َو َاْوَع  ْیَن اللَھ  َى ف  ي اَألْلغ  اد   
  

  الَزّغ     اْد َوَقْبق     اُب الَھ     ِدیِر  زْأِري  
  :  وقال أيضاًداري بدل زأِدي، : ورد في اللسان  

  ُزغاِدب       اوَزَب       دًا م       ن َھ       ْدِره  
  

  آدِه َغناِدب          ایْح          َسُب ف          ي أْز  
  : ؛ قال رؤبة)5(د وبطْءالتَّزابي مشيةٌٌ فيها تَمد. اءالرابية والتي ال يعلوها الم: الزبيةُ: تَزبى: يزب  

   ِم                     ْشیًة َأزاِئَب                     ا َزاب                     ىَتإذا 
  ؛ قال رؤبة )6(زحك فالن عني وزحل إذا تنحى : زحك:زحك  

   وزح       ككأن       ھ إْذ ع       اَد فیھ       ا   
  

  حمى قطی ف الخ طِّ، أو ُحمَّ ى َف َدك       
  . اللهم إذا عاد إلي أو تنحى عني، وزحك بالمكان أقام به   

ق إلى أسفل، والزحلَقـةُ كالدحرجـة، وقـد         آثار تَزلُِّج الصبيان من فو    :  الزحلوقة :قلَزح: زحلق
  : )8(؛ قال رؤبة)7(تَزحلَق

  َتَزْحَلق   اَم   ْن َخ   رََّ ف   ي ِطْخطاِخ   ِھ    
  

  َرَجْع  ُت ِم  ْن َرْأِی  ي القََ  وىَّ األْطَوَق  ا   
ريبـةُ  موضع الغنم، والجمع زروب؛ وهو الز     : والزرب والزرب . المدخَُل: الزرب: الزرِب: زرب  

  : )10( قال رؤبة،)9(قُتْرةُ الرامي: دخَل والزرب: وأنْزرب المصائدً في قُتْرِته. أيضاً
 ل   و َیْم   َضُغ َش   ْریًا م   ا ال   زَّْرِبف   ي 

  َب                                                                      َصْق
  َلمَّ   ا َت   َسوَّي ف   ي َض   ِئیِل الُمْن   َدَمقْ     

شـديد  : زرقُ بـين الـزرق    ، ونـصٌل أَ    بالكـسر  في العين، زِرقَتْ عينه   :  الزرقَةُ :الزرقَ: زرق  
  :)12(؛ قال رؤبة)11(الصفاء

                                                
 .7/12، مادة زيق، لسان العربنظور، ابن م:  ينظر)1(

 . 88، الديوان) 2(
 .7/36، مادة زغد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . لحمة صلبة حول الحلقوم: ، والغُنْدبة41، الديوان) 4(

 .7/14، مادة زبى، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 .7/12، مادة زحك، نفسه )6(

 .7/21، مادة زحلق، نفسه )7(

 . 115، الديوان) 8(

 .7/24، مادة زرب، لسان العربابن منظور، : ينظر) 9(

 . 107، الديوان) 10(

 .7/28، مادة زرق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 107، الديوان) 12(
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  ال     َزَرْقحت     ى إذا َتَوقَّ     دْت ِم     َن   
  

  َحْجِریَّ   ٌة َك   الَجْمِر ِم   ْن َس   نِّ ال   َذَلقْ   
َوَنْح ُشُر اْلُمْج ِرِمیَن    (: ضاق، قال تعالى  : الخمر، وماء أزرقُ  : تسمى اآلسنة زرقا للونها، والزرقاء      

  . )1( )َیْوَمِئٍذ ُزْرقًا
  ؛ )2(الصبي الذي لم ينْجع فيه الِغذاء فَعظُم بطنُـه ودقَّـت عنقـه            :  الزعبل :زعبِلة: زعابل: زعبل

  :)3(قال رؤبة
   باِس   الُمْسَت   ِسرًَّاوالِخ   یُس َیْط   ِوي  

  
  َزع     اِبالْل     َدًة ُیَربِّ     ي ُو )4(ِس     ْمطًا  

  : ومنه قول رؤبة،)5(الدلْو: والزعبلَةُ
   الُخ            روِقَقلیل            ُة َزْعَبل            ُة

  
  ُبلَّ      ْت بَكفِّ      ْي ّس      رب َمْم      شوقٍ     

؛ قـال  )6(هِزىء به وسِخر: وزغْزغَ بالرجل. أظهر الشيء وال يخْفيه:  الزغْزغَةُ :المزغْزِغ: زغغ  
  :)7(رؤبة

  واْح      ذر َأقاِوی      َل الُع      داِة الُن      زَّ    
  

  ِب      الُمَزْغَزِغَعَل      يَّ أنِّ      ي َل      ْسُت    
ورجُل ِمزغَفٌ نَِهم رِغيب والزغْـفُ      . كذب وزاد : في حديثه يزغَفُ زغْفاً   زغَفَ  : زغَِف: زغف  

 الـرديء مـن َأطْـراف الـشجر       : الزغَفُ. دقاقُ الحطبِ : الدرع المحكَمةُ، والزغَفُ  : والزغْفَةُ
  :)9(قال رؤبة. )8(والنبات، وقيل أطرافه

  َغبَّ      ى َعَل      ي ُفْتَرِت      ِھ الَتْع      شِیما   
  

   َوالَحِطیم     ا الُغ     ذَّامِ  َزَغ     فِ ْن ِم        
ال يثبـت  : المكان المزلَقَة وزلَـقٌ وزِلـقٌ  : والزلَقُ. الزلُل، زِلقَ زلَقاً وَأزلَقَه :  الزلََقْ :الزلَقُ: زلق  

 صـال  :والزلقُ. أي َأرضاً ملْساء ال نبات فيها. )11()َفُتْصِبَح َصِعیدًا َزَلقاً  ( قال تعالى . )10(عليها قدم 
  :)13(، قال رؤبة)12(الدابة

  تاَف أْخ  الَق الُط  ُرقْ إذا ال  َدلیُل اْس   
  

  الَزَل       ْقَكَأنَّھ       ا َحْقب       اُء ْبلق       اُء     
الجبل، : الزمامما زمَّ به، والجمع َأزِِمةٌ،      : شده، والزمام :  زم الشيء يزمه زماً فانْزم     :زيزيم: زمم  

؛ قـال   )14( تحكي عزيف الجن بالليل فـي الفَلَـواِت بزيـزيم          بوالعر .صوت الرعد : ةُممزالزو
  :)15(رؤبة

                                                
 . 102، طه) 1(
 .7/31، مادة زعبل لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(
 . 127، الديوان) 3(
يريد أنه مثل السمط في ِصغره، والـسمط الفقيـر،          : الصائد: السمط: ِسمطا. 7/31، مادة سمط،    لسان العرب ر،  ينظر ابن منظو  ) 4(

 . ِسمطَاً بدل الضآبال، وهو جمع ضئبل للداهية، ويقال للذي يعظم نطته من أسفله ويبرقُ من أعاله
  .7/31، مادة زعبل  لسان العربابن منظور،:   ينظر)5(
 .7/38، مادة زغغ، نفسه) 6(
 . 98، الديوان) 7(
 .7/38 مادة زغف،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)8(
 . 185، الديوان) 9(
 .7/50 مادة زلق،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)10(
 . 40: الكهف) 11(
 .7/50 مادة زلق،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)12(
 . 104، الديوان) 13(
 .12/274 مادة زمم،  لسان العرب،،ابن منظور:  ينظر)14(
 . 184، الديوان) 15(



 91

  ِزیزیم        اَت        ْسَمُع ِللِج        نِّ ِبھ        ا 
  

  َوِل            آلداِوّي ِبھ            ا َتْح            ِذیما   
، رفع رْأسه يقـال     موضع الزناق   والزنقُ  . يجذَب به حبل قبل حنك البعير     :  الزناق :الزنَقْ: زنق  

عت الدابة باللجام إذا كَبته به فرفع رأسهأقْر2(؛ ومنه قال رؤبة)1(ح(:  
  الزََّن قْ أْو ُمْقَرٌع ِمْن َرْكِضھا َداِمي      

  
  َأو ُم       ْشَتٍك َفاِئَق       ُھ ِم       َن الَف       َأقْ   

  َكَأنَّ      ُھ ُمسَتْن      ِشٌق م      ن ال      شََّرقْ     
  

  ُح  ّرًأ م  ن الَخ  ْرَدل َمْك  ُروَه النَّ  َشقْ      
. أعـاله وحرفـاه   : وزنَمتَا الفـوق  . ابالن الوتَرة هنتان تليان الشحم، وتق   :  زنَمتا اُألذن  :أزلم: زنم  

الزِنيم : )3()ُعُتلٍّ َبْعَد َذِل َك َزِن یمٍ  ( المقطوع طرف أذنه، قال تعالى. والمزلَّم والمزنَّم الكريم من اإلبل    
  ؛)4(به الباليا الدهر المعلَّقُ: واَألزنَم الجذَع. الدِعيُِّ الملْزقُ بالنسب، وليس منهم

  :)5(قال رؤبة  يصفُ الدهر
  أْزَلُم    ْھأْفَن    ى ُقُرون    ًا وْھ    َو ب    اٍق    

  
  ِب       ذاَك ب       اَدْت ع       اُدُه وإَرُم       ھ     

  .، أي الملصق بالقوم وليس منهمولكن قومي يفتنون المزنَّما أي يستعبدون الدعي: ويقال أيضاً  
، وفـي   )6(ل وهلك واضـمحلَّ   بط:  زهق الشيء يزهقُ زهوقاً، فهو زاِهقٌ وزهوقٌ       :الزهقْ: زهق

 الوهـدةُ : والزهـقُ والزهـق  . ، وزهق الباطل إذا غَلَبه الحقّ)7 ()ِإنَّ اْلَباِط َل َك اَن َزُھوق اً   (التنزيل  
  :)9(؛ قال رؤبة)8(وربما وقعت فيها الدواب

  الَزَھ   ْقَتك   اُد أْی   ِدِیھنَّ َتْھ   ِوى ف   ي   
  

  ْقِم   ْن َكْفِتھ   ا َش   دًَّا َكِإْض   راِم الَح   َر  
. صدر الحـصان، واللبـان    : ِعوج، والزورِ : والزور. َأزوار:  الزور الصدر والجمع   : ِلزيرٍ :زور  

ِورارول عنه   : واإلزدرةُ المرة الواحدة جمع زائر    . عن الشيء العووالز .يرالـذي يخـالط    : والز
؛ )10(الط لهن في الباطل، والجمـع الزيـرةُ       والجمع أزوار وأزيار، والزير المخ     النساء لغير شر،  

  :)11(قال رؤبة
   َل     ْم َت     ِصْلُھ َمْرَیُم     ھْ ِلِزی     ٍرُقْل     ُت 

  
  ِض      لِّیِل أْھ      واِء ال      ِصَبا ُیَندُِّم      ھ    

ما يخرج من الطعام فيرمى به وهو الـردي منـه، وواحدتـه             :  الزوان والزوان  :كالزون: زون  
موضع تجمع فيه اَألنْصاب    : والزون. واو في زوان ألنه ليس بمصدر     ا ال ولم يِعلو  زوانة وِزوانة، 

ب13(؛ قال رؤبة)12(وتُنص(:  
                                                

 .10/146 مادة زنق،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)1(
 . 106، الديوان) 2(
 . 13 :القلم) 3(
 .12/276 مادة زنم،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)4(
 . 159، الديوان) 5(
 .10/148 مادة زهق،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)6(
 . 81: السراءا) 7(
 .7/83 مادة زون،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)8(
 . 106، الديوان) 9(
 .7/84 مادة زور  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)10(
 . 149، الديوان) 11(
 .7/83 مادة زون،  لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)12(
 . 150، الديوان) 13(
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   ُیْجَل    ى َص     َنُمھْ َك     الُزوِنَوْھناَن    ٌة  
  

  َن  ْضَحُك َع  ن َأْش  َنبَ َع  ْذٍب َمْلَثُم  ھْ       
فَتَنَحـى والـزوزاةُ    نحـاه   : وى الشيء يزويه زياً وزِوياً فانْزوى     مصدر ز :  الزي :زوزى: زوي  

     الخَطْـو قـاِربرع ويسه ويرزاةً، وهو أن ينِصب ظَهوِزي زوزى الرجل يزوقولك ز 1(مصدر( ،
  :قال رؤبة

  ی              زاَءه بن              ا ِزَزْوَزىن              اٍج ق              د 
مـةُ الـصغيرة،   األكَ: والزيزاي والزيـزاء . الزيزاةُ والزيزاةُ بوزن ِزيزاعة : زيز: الزياِزي :زيز  

  :)3(قال رؤبة ؛)2(والزيزاء والزيزاء من األرض القُفُّ الغليظ المشِْرفُ الخَِشن، وجمعها الزياِزي

   الَزَی    اِزى َھزَّق    ا َزْوَزىَحتَّ    ى إذا 
  

  َوَل      فَّ ِس      ْدَر الَھَج      َرْیِن ِحَزق      ا    
  .الهجري حزقا: ورد في اللسان  

 لقطعة من اإلبل َأقلها البعيراِن والثالثةُ واكثرها الخمـسةَ عـشَر ونحوهـا      ا: الزيمةُ: يزيمِز: زيم
  : )5( قال رؤبة)4(والزيزيم صوت الجن بالليل

  ِزیزیم        اَت        ْسَمُع ِللِج        نِّ ِبھ        ا 
  

  َوِل            ألداِوّي ِبھ            ا َتْح            ِذیما   
   

سير : ، والتأويب )أي ال راحة   (يهه ال تعريس ف   سير الليل كلِّ  : المشي، واإلسآد :  السْأد :ادْأس: سأد
  )7(، قال رؤبة)6(تعريج فيهال النهار 

  َس            ْأَداِم            ْن َن            ضِو َأْوراٍم َتم            شَّْت  
 والـسبت   وخص بعضهم بـه جلـود البقـر   ،كلُّ جلٍد مدبوغ:  بالكسر، السبتُ :الـسبوتُ : سبت  +

 قـال   ،)8(السبوت فوق العنَـقْ   . سير اإلبل :  والسبتُ ،الليل والنهار : الدهر، وابنا سبات  : والسباتُ
  :)9(رؤبة

  ال     سَُّبوُتَیْم     ِشي َبھ     ا ذا ال     شِّرَِّة 
  

  َوْھ     َو ِم     َن اَألْی     ِن َح     ٍف َنِحی     ُت  
   .  تَمشي بها ذو الِمرِة السبوت: ورد في اللسان  

َفال سَّاِبَقاِت  ،  َوال سَّاِبَحاِت َس ْبحاً   (قال تعالى   . )10(الفراغ: والسبح. العوم:  السبح السباحة  :سبح: سبح
قال سـبحان  : سبح الرجل. الدعاء وصالة التطوع والنافلة : ، والسبحة الخرزات والسبحة   )1()ًَس ْبقا 

  :قال رؤبة )2()ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُھ َوَتْسِبیَحُھ (اهللا، وفي التنزيل
                                                

 .7/84مادة زوى،   لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)1(

 .7/88، مادة زيز، نفسه) 2(

 . 111، الديوان) 3(
 . مادة زيم لسان العرب،ابن منظور،:  ينظر)4(
 . 184، الديوان) 5(
 .7/95، مادة ساد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 . 44، الديوان) 7(
 .7/102، مادة سبت، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
  .25، الديوان) 9(
 .7/103، مادة سبح، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
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   واْس             َتْرَجْعَن م             ن َتَألُّ             ِھ َس             بَّْحَن
: األرض المستَوية، والـسباِسب   :  السباِسب والسبسب القفر والمفازة والسبسب     :السبساب: سبسب  

  :)4(، قول رؤبة)3(شجر يتَّخَذُ منه السهام: السبسب. أيام السعافين ويوم السباِسب عيد النصاري
  السَّب   ساْبراَح   ْت َوراح َكِع   ِصّي  

  
  ِوْرٍد َغِنی   َف اِالْق   رابْ ُم   ْسَحْنِفَر ال      

  . السبساب بدل السبساب راحت وراح كعصا السبساب: ورد في اللسان  
ذاهـب  : مدلَّـه : مسبوه الفؤاد ومسبه وسـباهٍ    ورجل  . ذهاب العقل من الهرم   :  السبه :ُأسبِه: سبه
  :)6(قال رؤبة. )5(العقل

  بَِّھُأَس      قال      ت ُأَبْیَل      ى ل      ى َوَل      ْم  
  

  م       ا ال       ِسنُّ إالَّ َغْفَل       ُة الُمَدّل       ھ     
 إذا َأسـره فهـو      سبياً وسباء ، وسبى العدو     األسر معروف  :يسِبيه الساب السبي والسباء   : سبى  

ِبيس .  بغيرها من يسى الماء       ببِرجة فيها، ماء، وسفَرج حتى أدركه  : وة، وأما الساِبياء فَر؛ قال )7(ح 
  :)8(ةرؤب

  ال  ساْب َی  سِْبیِھَحتَّ  ى اس  َتقاَم الم  اُء  
  

  ِبَغّی      اٍض ث      اْب عل      ى الِجن      اَبْیِن  
  َّج: سحجحسه      :مجحجاً وسحه سجحسالحائطُ  ي هجحس  : جحسشَه، والمخَد :      أن يـصيب الـشيء

  : مسحْجا، قال رؤبة )9(فَيسحجه أي يقِْشر منه شيئاً قليالً
  ُم               َسحَّجا َت               َرى ِبِلِیِت               ِھ ْأب               ًاح
دقَّه َأشد الدقّ، وانسحقَ الثوب إذا سقط زْئِبره وهـو جديـد،   :  الشيء يسحقُه سحقاً  :سحقَ: سحق  

  :؛ قال رؤبة )10(وسحقه الِبلى سحقاً
   الِبل              ى ِجدََّت              ھ فَأْنَھج              ا َس              ْحَق

 والـسحلُ . الحمـار الوحـشي   : الِمـسحل .  غَزلُه ثوب ال يبرم  : سحُل السحُل وال  :الِمسحل: سحل  
حلَقتـان  : والِمسحالِن. اللِّجام: والِمسحل. الصوت الذي يدورفي صدر الحمار    : والسحال، بالضم 

  :)12(؛ قال رؤبة)11(إحداهما مدخَلَةٌ في االخرى
                                                                                                                                          

 . 4-3، النازعات) 1(
 . 41 ،النور) 2(
 .7/110، مادة سبسب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 7، الديوان) 4(

 .7/118، مادة سبه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 165، الديوان) 6(

 .7/120، مادة سبى، بلسان العرابن منظور، :  ينظر)7(

 . 11، الديوان) 8(

 .7/133، مادة سحج لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 .7/138، مادة سحق، نفسه )10(

 .7/141، مادة سحل، نفسه) 11(

 . 180، الديوان) 12(
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  َدّقا اْن      الِم      ْسَحَلْیِنیُم ل      ْوال َش      ِك
  

  اْنَعقّّ       اإذا الَعج       اُج الُم       ْسَتطاُر    
اآللـة التـي    : والمـسحاة .  سحوت الطِّين على وجه األرض وسحيته إذا جرفْته        :مساحي: سحا  

 لسحاِيةُ؛ واستعاره رؤبة لحـوافر السسحاء، وِحرفَتُه ا  : ومتَِّخذ المساحي . يسحى بها وهي المجرفة   
  : )2(؛ فقال رؤبة)1(الحمر

  یَط الُحق   ْق َتْقِط   َم   َساِحیھنََّس   وَّي 
  

  َتفِلیُل ما َق اَرَعن ِم ْن ُس ْمِر الطُّ َرقْ           
والسخْتيت دقاق . هم ساعة تَضعه ُأوُل ما يخرج من بطِْن ذي الخُفَِّأ: السخْتُ: ُالسخْتيت: سخت  

  . )4(، قال رؤبة)3(خالص: السويق، وكَِذب ِسخْتيتٌ
  َفُقْل     ُت اْنج     و  ال     َنْفَس إْذ ُنِجی     ُت  

  
  ِس     ْختیُتل َیع     ِصَمّني َحِل     ٌف َھ       

  هل ينِْجني كَِذب ِسخْتيتُ  : ورد في اللسان  
. سخُفَ، بالضم، سخافةً، فهو سخيفٌ. ِرقَّةُ العقل: السخْفُ والسخْفُ والسخافة: افحنْاإل: سخف

  :)6(قال رؤبة. )5(رقَّ ماله وقلَّ: قليلة الكأل، وّأسخَفَ الرجُل: وأرض مسخَفةٌ
  اإلْنح        افوإْن َت        َشكَّْیُت ِم        َن  

  
  ِعْطف     ًا ِم     ن َأٍب َعّط     افِ  َل     ْم أَر  

، قال )7(سداج  كذاب: ورجل سداج.  سدج، سدجاً، وتَسدج أي تكذَّب وتَخَلَّقَ:سداج: سدج  
  :)8(رؤبة

  َس      ّداجِ َش      ْیطاُن ُك      لَّ ُمْت      َرٍف   
  

  باألحن        اجِب        الَمْنِطِق الَمْعُل        وِم   
  .ظنَّه: ءسدج بالشي  

والحائك يسدي الثوب لنفسه، . مد اليِد ِنحو الشيِء كما تَسدو اِإلبُل في سيِرها بأيديها: دوالس :سدا
  : ؛ قال رؤبة يصف السراب)9(أما التسوية فهي له ولغيره

  َكَفْلَك      ة الط      اوي أداَر ال      شَّْھَرقا  
  

   َخ     ْشَتقاوَت     َسدَّىَأرس     ل َغ     ْزًال    
: والـسرح . سامت:  سرحِت الماشيةُ تَسرح سرحاً وسروحاً     ،المال السائم :  السرح :حمنْسر: سرح  

، قـال   )10(متجرد؛ قليل الثياب، وهو الخارج من ثيابه      : ورجل منْسرح . انفجار البول بعد احتباسه   
  :)11(رؤبة

  ُن     شَِّر َعْن     ُھ َأْو َأِس     یٌر َق     ْد َعَت     قْ 
  

  اِلی      َب الِخ      َرقْ  ُمْن      َسِرحًا إالَّ َذعَ   
                                                  

 .7/143 مادة سحا، ،لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

 . 106، الديوان) 2(

 .7/144، سخت، مادة لعربلسان اابن منظور، :  ينظر)3(

 . 26، الديوان) 4(
 .7/145، مادة سخف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 100، الديوان) 6(
 . 7/149، مادة سدج، لسان العربابن منظور، : ينظر )7(
 . 31، الديوان) 8(
 .7/158، مادة سدا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 .7/164، مادة سرح، نفسه )10(
 . 105، الديوان) 11(
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َأَح اَط ِبِھ ْم   ( وفـي التنزيـل  . )1(ما أحاط بالبناء، والجمع سـراِدقات :  السراِدق :سـراِدقُ : سردق
  :)3(وعند رؤبة كل بيت من كُرسف فهو سراِدق؛ قال رؤبة. ، وصف للنار)2()ُسَراِدُقَھا

  ی  ا َحَك   ُم ْب   َن الُمْن  ِذِر ْب   ِن الج   اُرودْ  
  

  ُن الَجواِدالَمْحُم   وْدَأْن   َت الَج   واُد ْب       
  الَمْج    ْد َعلْی    َك  َمْم     ُدودْ   ُس    راِدقُ   

  
  أنَّ       ى َوَبْع       ُض الُمْفِتِن       یَن داُوودْ   

: ورجل ِسرى . ما َأخْفيتَ، والجمع أسرار   : من األسرار التي تكتم، والسر    :  السر :أسراِرها: سرر  
؛ والـسر  )5()َوَلِكْن ال ُتَواِعُدوُھنَّ ِسّرًا(  تعالى، قال اهللا )4( األشياء سراً السر النكاح ألنه يكْتم      يصنع

  :)6(قال رؤبة. هو الِزنا
   َبْع   َد الَع   َسْقأََْس   راِرھاَفَع   فَّ ع   ن 

  
  َوَل   ْم ُی   ِضْعھا ب   ین ِف   ْرٍك َوَع   َشقْ       

. المـرة الواحـدة، والجمـع الـسطوات       :  السطْو القهر بالبطش، والسطْوة    :سطَو الماسي : سطا  
حم فيستخرج والسفي الر ِخل الرجل اليددأن ي 8(؛ قال رؤبة)7(وهو ماء الفحل: الوثرطْو( :  

  أْش      طاِسَعنَّ      ي َوَمّم      ا َیْبُلُغ      وا 
  

  إْن ُكْن  ت ِم  ْن أْم  ِرَك ف  ي ِم  ْسماسِ      
: الحـسب حد السيف وسطُمه البحر و: والسطْم والسطام. رده كَدمه:  الباب سطَم :اُألسـطم : سطم  

  : )10(؛ قال رؤبة)9(وسطه ومجتمعه
  اَألْس     ُطمَّاَوَص     ْلُت ِم     ْن َحْنَظَل     َة 

  
  والَع         َدَد الُغط         اِمَط الِعَظّم          ا    

جلين والظهر وجمَل ُأسطُوان    واُألسطُوان الرجل الطويل والر   . الخَبيث: الساِطن: اناًسطوُأ: سطن  
  :)12( قال رؤبةةُوانَ، ومنه اُألسطُ)11(طويل العنُق مرتَفَع

   َأْعَنق      اُاْس     ُطَواناً نِّ      ي  مس     اَمْینَ 
  

  َیْع    ِدُل َع    ْن َھ    ْدالء ِش    دقًا أْش    َدقا    
                   وال، وبيان ذلك أنهـم يقولـون َأسـاِطينونون األسطوانة من أصل الكلمة، وهو على تقدير ُأفْع

  .مسطَّنةٌ

                                                
 .10/160، مادة سردق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 .  29: الكهف) 2(

 . 172، الديوان) 3(

 .7/166، مادة سرر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 . 235: ةالبقر) 5(

 .والجماعالجارية المتخذة للملك : والسرية .7/66، مادة سرر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

  .7/183، مادة سطا، نفسه )7(

 . 175، الديوان) 8(

 .7/183، مادة سطم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 183، الديوان) 10(

 .7/184، مادة سطن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 113، الديوان) 12(
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قَِمحتُـه إذا   : سر َأسفُّه سفّاً واستَفَفْتُه   يقَ والدواء ونحوهما، بالك   و سففْتُ الس  :سفْسفْنن،  سف: سفف
 انْتخاُل الدِقيق بالمنخُل  : والسفْسفَةُ. ارِديُئه: َأخذته غير ملتوت، وسفْشَافُ الشعر، رديَئه واألخالق      

  :)2(؛ قال رؤبة)1(ونحوه
  وإْن َم       َساِحیُج الرِّی       اِح ال       ُسفَّنِ 

  
    ف  ي آْرج  اِء خ  اٍو ُم  ْزِمنِ  َسْف  َسْفَن  

قـارب  : وسعسع الشيخُ تَسعـسع  . الرِدي من الطعام  :  والسعيع )3(الزَؤان: السِعيع: تَسعسعا: سعع  
   :)5(؛ قـال رؤبـة يـذكر امـرأة تخاطـب صـاحبة لهـا       )4(الخطْو واضطَرب من الِكبِرا الهرمِ  

  :)6(قال رؤبة يذكر امرأة تخاطب صاحبة لها
  َوْحف     ًا أْفَرَع     ا أْم     َسُح ِباألْدھ     اِن  

  
  ُلو ب      ھ أْن َتْنَفَع      ا ْأقََال      ْت َوال ت         

  َتَسْع   َسعای   ا ِھْن   ُد م   ا أْس   َرَع م   ا       
  

  َوَل     ْو َرَج     ا َتْب     َع ال     ِصَبا َتَتبَّع     ا      
وتسغْـسغ  . أي َأدخله تحت شَعره   :  سغْسغَ الدهن في الرأس سغْسغَةً وِسغْساغاً      :التَّسغْسغُ: سغسغ  

غ في األرض أي دخل. وضعهحركه من : الشيءغْس8(؛ قال رؤبة)7(وتَس(:  
  َعَرف    ُت أنِّ    ي ناِش    ٌغ ف    ي الُن    شَّغِ    

  
  إلْی   َك أْرُج    و ِم   ْن َن    َذاك األْس    َوغِ    

  الَتَسْغ     ُسِغإْن َل    ْم َیُعْقِن    ي ع    ائُق      
  

  في األْرِض فاْرُقْبِني َوَعْجَم الُمضَِّغ  
الحـسن  : والمسغَّم. َأوصَل إلى قلبه األذى وبالغ في أذاه      :  سغَم الرجل يسغَمه سغْماً    :تُسغَّم: سغم  

  :)10(؛ قال رؤبة)9( ومفَتَّقٌ ومسغَّم ومثَدنمفَنَّقٌ: الغذاء الممتِلَئ البدن نَعمةً
  ُی   َسغُِّمھْ ِذي ِم   ْن ُج   َرِع الَغ   ْیِظ ال      

  
  َحْوَب        اُؤُه َت        ُذلُّ ِممَّ        ا ُنْرِئُم        ھْ   

: وسقَى قلبـه عـداوةً  . معروف، واالسم السقْياه بالضم، وسقَاُه اُهللا الغَيثَ      : السقْي: ىاستَسِق: سقى  
  : )12(؛ قال رؤبة)11(تَقَيَأ: َأشِْرب، واستقى تَقَيَأ الرجل واستَسقى

  َوُكْن      َت ِم      ْن داِئ      َك ذا إف      السِ  
  

   ِبَثَم          ٍر الَق          ْسقاِسفاس          ْتَتِقئًا  
  

                                                
 .7/200، مادة سفف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 162 ،الديوان) 2(

 .8/156، مادة سعع، لسان العربما يخرج من الطعام فيرمى به، واحدته سِعيعةٌ، ينظر ابن منظور، :  الزؤان)3(

 .نفسه والصفحة نفسها )4(

 . 88، الديوان) 5(

  .نفسه والصفحة نفسها) 6(

 .7/194، مادة سغسغ لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 97، الديوان) 8(

 .7/200، مادة سغم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 154، الديوان) 10(

 .7/213، مادة سقى، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 175، الديوان) 12(
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لْ   : سلَّى: السه سِليسال عنه ولْواناً  وساً وسلُوـ         : واً وس ذكْـره وذَه لْوتُ عنه إذا نَـِسيه وسل نَِسي
  : )2(؛ قال رؤبة)1(عنه

  أْو ص    اِحِب ال    َسْھم َوم    ا ُرمی    تُ   
  

  ُم       ْسَلَم ال َأْن       ساَك م       ا َحیی       تُ   
  َعْھ     َدك والَعْھ     َد الَّ     ذي َرِض     یتُ   

  
  س    ِلیُتَل    ْو أْش    َرُب ال    سُّْلوان م    ا    

  نی    ُتم    ا ب    ي ِغن    ًى َعْن    ك وإْن غَ   
  

  َل      ْو َأنَِّن      ي َص      ِمْمُت َأْو َعِمی      ُت  
ما يـسلَب؛ والجمـع     : السلَب ، واستَلَبه إياه  ، سلَبه الشيء يسلُبه سلْباً وسلَباً     :سلْبا: األسالب: سلَب  

  :)4(، قال رؤبة)3( وسِلب الرجُل ثيابه،أسالب، والفعل سلَبه َأسلُبه سلْباً إذا أخَذْتَ سلَبه
  األس     الْبَی     راِع َس     ْیٍل َك     الّیراِع 

  
  إذا َتَن        زَّي راِتب        اُب األْرت        ابْ   

              لْبها والـسلْدج من جت في سيرها حتى كأنها تَخْرعرتَ الناقَة إذا أسلَبالخفيـفُ    : وانس الـسير
6(، قال رؤبة)5 (السريع(:  

  َس     ْلباَق     ْد َق     َدَحْت ِم     ْن َس     لِبِھنَّ  
  

   َف     صاَرْت َوْقب     اق     اُروَرُة الَع     ْینِِ  
انتزاع الشيء وإخراجه في ِرفْق، سلَّه يسلُّه سالً واستَلّه فانْسللَّ وسـلَلْتُه َأسـلُّه       :  السلُّ :سل: سلل  

الضيق أو ِزحاٍم: واالنِْسالُل. سوالخروج من م لُّ هو المرض. المِضى8(؛ قال رؤبة)7(والس(:  
   ظْبظ   اْب وم   ا ِم   ْنِس   الََّك   أنَّ ِب   ى 

  
  ِب  ى َوالِبَل   ى أْنَك   ُر ِتی   َك األْوص   اب   

؛ أي )10()َوِإَذا َخاَطَبُھُم اْلَجاِھُلوَن َق اُلوا َس الماً  ( قال تعالى . )9(الِبراءة:  السالم والسالمةُ  :َأسالم: سلم  
ويجمـع الـسلَم علـى      نوع من الِعضاه، وتَِجد بها الظِّباء وجداً شـديداً،          :  والسلَم ،تَسلُّماً وبراءة 

  :)12(؛ قال رؤبة)11(َأسالٍم
  َكَأنََّم         ا َھ         یََّج ِح         یَن أْطلََق         ا 

  
   ِع     ِصّیًا ِش     َققا أْس     الٍمِم     ْن ذاِت   

ويقـال  . لم تعـرف اإلعيـاء    : عال وسمدت اإلبل تَسمد سموداً    : سمد يسمد سموداً  : سواِمد: سمد  
؛ قال رؤبـة  )13( رفع رأسه تكبراً وكل رافع رأسه فهو سامد        سمد سموداً . للفحل إذا اغتلم قد سمد    

  :)14(يصف إبالً
  ع     اِم الُوّخ     ادْ َقلَّ     ْصَن َتْقِل     یَص النَّ

  
   الَلْی      ِل ِخف      اُف اَألزوادْ  َس      واِمَد  

  
                                                

 .7/247، مادة سال، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 25، الديوان) 2(
 . 7/224، مادة سلب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 6، انالديو) 4(
 . 7/224، ب، مادة سلبلسان العرب ابن منظور،:  ينظر)5(
 . 12، الديوان) 6(
 . 7/240، مادة سلل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . 5، الديوان) 8(
 . 7/240، مادة سلم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 63: الفرقان) 10(
 . 7/240، ، مادة سلملسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 112، الديوان) 12(
 . 230-3/295، مادة سمد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(
 . 29، الديوان) 14(
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 عـن  السكوت :والسمط .نتفَ عنه الصوف   : سمطاً  ويسمطُه ه الجدِي والحمِل يٍسِمطُ    ِسمطَاً :طسمِِ
 ،)1(ادييفُ في ِجسِمه من الرجال وأكثر ما يوصف به الص         ِفالداهي في أمره الخَ    :مطُالس .الفُضوِل

  :)2( رؤبةقال
  ُمْنِق         ِذماٍت أْو َی         ِرْدَن غ         اِزال

  
  ال     َضاِبال ِعْن     َدُه الَق     ْتج     اَءْت ف  

  باِس   الًا َوالِخ   یُس یْط   ِوي ُمْسَت   ِسرَّ    
  

  ي ِوْل      َدًة َزع      اِبال  ُیَربَِّ       ِس      ْمطًا  
حتى إذا عاين روعا رائعاً، كالب كالَّب وِسـمطَاً         : سمطُ الفقير، وقال رؤبة في السمط الصائد      وال  

  . قابعا
. السمِك ِسـماك وسـموك  : الحوتُ من خُلْق الماء، واحدته سمكَة، وجمع    : السمك: مستَِمك: سمك

وسـمك الـشيء    . مك اُهللا السماء سـمكاً رفعهـا      وس. برج في السماء من بروج الفَلَك     : والسمكةُ
  طويل السمك : وبيت مستَِمك ومنْسِمك. ارتفع والسِمك المرتفع: سموعاً

  ُمْن  َسِمكْ َص  عََّدُكْم ف  ي َبْی  ِت  َمْج  ٍد     
  

  إل ى الَمَع الي ط  ْوُد َرْع ٍن ِذي ُحُب  كْ     
؛ )3(مستوية، وقيل القَفْر الذي ال نبات فيها وال شـجر          السملَق األرض ال   :قالسملَ: سملق: سملق  

  :)4(قال رؤبة
  َیْغ    َشى ِع    ذاِرى ِلْحَیِت    ْي َوَیْرَتق    ي 

  
  َوَمْخِف      ٍق َأْطراُف      ُھ ف      ي َمْخِف      قِ   

بِقية المـاء  : َأخْلَق، والسملة بالضم مثل السملة  :  سمَل الثوب يسمل سموالً وَأسملَ     :السمائل: سمل  
  :)6(؛ قال رؤبة)5(ويجمع السمال على سمائل. لحوض، والجمع سمٌل وِسماٌلفي ا

  ال        سَّماِئالذا َھب        واٍت َتْن        ِشُف 
  

  َوَلوََّح   ْت َنْھ   َدي الُق   َصْیَرى ذاِب   ال     
   :، قـال تعـالى    )7(الـسحاب، والمطـر   : والـسماء االرتفـاع والعلُـو،     :  الـسمو  :السمي: سما  

  : قال رؤبة ؛)9( ويسمى العشب سماء ويجمع على َأسِمية، وسِمي على فُعوٍل)8()ِطٌر ِبِھالسََّماُء ُمْنَف(
  وال                سُِّميَُّتُلفُّ                ھ اَألْرواُح 

  
  ف              ي ِدْفٍء لھ              ا َحن              يُّ   

جرى جرياً ولم يعـرف اإلعيـاء،       :  سمه  البعير والقوس في شَِوطه يسمه سموهاً        :السمه: سمه  
والجمع سه11(؛ قال رؤبة)10(م( :  

  َبْع       َد ُغ       َداِنيِّ ال       َشباِب اَألْبَل       ِھ
  

  ال  ُسمَِّھَلْی  َت الُمَن  ى وال  َدْھُر َج  ْرُي     
                                                  

 . حد السيف وروي األصطما بالصاد، والجمع األساطيم: والسطم والسطام. 7/255، مادة سمط، لسان العربابن منظور، : ينظر )1(
 . 127، الديوان) 2(
 . 7/260، مادة سملق، لسان العربر، ابن منظو:  ينظر)3(

 . 180، الديوان) 4(

 . 7/260، مادة سمل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 125، الديوان) 6(
 . 7/265، مادة سما، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 .18، المزمل )8(
 . 14/499، مادة سما، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 7/264 سمه، مادة ،نفسه )10(
 . 165، الديوان) 11(



 99

  أْخ    َوَق ِم    ْن ذاَك الَبِعی    د األْخ    َوقِ 
  

  َس     ْمَلِقإذا اْنَف    َأْت أْجواُف     ُھ َع    ْن     
  :)2(؛ قال رؤبة)1(خالص بحت: وكذَِب سملّقٌ  

   َخَفق       اَفُق       ْل ألْق       واٍم أص       اُبوا  
  

  الُم        َسْمَلقاَیْقَت        ُضبوَن الَك        ِذَب    
: فيه سم، وسـمتْه الهامـة     : وشيء مسموم . القاتل وجمعها ِسمام  :  السم والسم والسم   :سمم: سمم  

مها والسمالحية: أصابته ِبس مةُ. سةُ: والساممة والسِة: الخاص4(، قال رؤبة)3(كالسام(:  
  َفُأْلِب      َسْت َنْج      دًا َوغ      اَر ُمْتِھُم      ھْ 

  
  وُوِص    َلْت ف    ي األْق    ربیَن ُحُرُم    ھْ     

  مهسممه بدل حر: ورد في اللسان  
يقال وتر سـمهري شـديد كالـسمهري مـن          .  السمهِري الرمح الصِليب العود    :اسمهر: سمهر
؛ قـال   )5(الصالبة والشِّدةُ، واسمهر الرجل في القتـالِ      : ِمهراراالس. المعتدل: والمسمِهر. الرماح
  :)6(رؤبة

  ُثَوَأْن    َت َلْی    ُث الَمْزَح    ِف الُمالِی       
  

   الَم    َداِلُثَكَم    ي ِب     ُذو َص    ْوَلٍة ُتَر  
   الَحِل       ُس الُمَغاِل       ثُ اْس       َمَھرَّإذا   

  
  َق     ْد َیْعَل     ُم اهللا الَعِزی     ُز ال     َواِرثُ     

 ميامنه، والبارح ما    والكح ما َأتاك عن يمينك من ظبي أو طائر، والسانح ما             السان :يسنَح: سنح  
  :)8(، يسنَح، قال رؤبة)7(رهمياسِِوالك 

  َی     ْسَنُحَفَك     ْم َج     َري ِم     ْن س     اِنٍح 
  

  َوباِرح       اٍت َل       ْم َتَح       ْر َتْب       َرحُ     
، وقـول   )9(يء أصـله  األصل من كل شيء، والجمع أسناخ و سنْوخ وِسنْخَ كل ش          : نْخُالس: سنخ  

  :)10(رؤبة
  َعَلْی      َك َس      ْیَب الُخَلف      اِء ال      ُبْججِ  

  
  ال     ِسْنِحَغْم     ُر األج     ارّي َك     ریُم    

إنما أراد السنْخ، فأبدل من الخاء حاء لمكان الشُّح وبعضهم يرويه بالخاء، وجمـع بينهـا وبـين                   
  . الحاء ألنهما جميعاً حرفا حلْق

                                                
 . 7/164، مادة سملق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 115، الديوان) 2(

 . 7/261، سمم، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 151، الديوان) 4(

 . 7/265، مادة سمهر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 29، الديوان) 6(

 . 7/270، مادة سنح، لسان العربن منظور، اب:  ينظر)7(

 . 171، الديوان) 8(
 . 7/271، مادة سنخ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 171، الديوان) 10(
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: ورجل ِسنَدر على ِفنَعل، إذا كـان جريئـاً الـسنْدر          . السرعة والجرَأةُ :  السنْدرةُ :سنْدِري: سندر
اسم للقوس، وينسب إلى السنْدرِة؛ أي الشجرة التي عمل منها هـذه القـوس،              : والسنْدِري. مكيال

  :)2(؛ قال رؤبة)1(وِسنان سنْدِري إذا كان أزرق حديداً
  ْخَتَل     ْق ُمَس     ْنَدِريَُّفاْرَت     اَز عْی     َر 

  
  َصفَّ اْدراق ًا َم َضى ِم َن ال دََّرقْ       َلْو  

. السالمى التي تصل ما بين اَألصابع والرسِغ جوف الكف، والجمع أسـناع           :  السنْغ :سنيِع: سنع  
؛ قـال   )3(الطويل، واألنثى سنْعاء، وقد وسنَُع سـناعةً وسـنَع سـنُوعاً          :  واألسنَع  والسنيع وِسنْعةٌ
  :)4(ةرؤب

  أْن     َت اْب     ُن ُك     لِّ ُمْنَت     ًضى َقری     ِع
  

  َس      ِنیِعَت      مَّ َتم      اَم الَب      ْدِر ف      ي      
والسنَاِسن . الظهرحروفُ فَقَاِر   :  السن واحدة األسنان، والسن والسنِْسن والسنِْسن      :السنْسِن: سنن  

   :)6( قال رؤبة،)5(روؤس أطراف العظام التي في الصدر
  السِّْن   ِسِنَع   ْذِب ُم   شاَش  َی   ْنَقْعَن بال

  
  ْرُب ُیْغ   َشى ِبالَمق   ام اَألْل   َزنِ   َوال   شُّ  

. عال ضوءها، والسنا مقصور على ضوِء النـار والبـرقِ         :  سنَت النار تَسنُو سناء    :يتَستَن: سنا  
نفـسهم إذا  والقوم يـسنُون أل . والسانية الناضحة، وهي الناقة التي يستَقى عليها، وجمعها السواني   

  : )8(؛ قال رؤبة)7(استَقَوا
  َھ      ِرْق َعَل      ى َخْم      ِرَك َأْو َتَل      یَّنِ 

  
  َت      ْسَتنيّي َدْل      ٍو إْن َعَرْفَن      ا  ب      َأ  

ذهب وجاء، ساج يسوج سوجاً وسواجاً سار رويداً والساج الطَّيلَسان          :  ساج سوجاً  :سواج: سوج  
خَشَب يجلب من الهند واحدتـه      : والساج.  والجمع سيجان  ،وتصغير الساج سويج  . الضخم الغليظ 

  :)10(، سواج، قال رؤبة)9(ساجةٌ، وسواج جبل
  إال َنَج      ا ِم      ْنُكْم ِبَحْب      ِل الن      اجي  

  
  ُس    َواج  ِم    ْن َغ    رَّاءَ ف    ي َرْھ    َوٍة    

ى عنـدنا  ما الودي؟ فقال يسم:  الساعة جزء من أجزاء الليل، قال أبو عبيدة لرؤبة  :األسيع: سوع  
عاءوالس .     واع وهو الممأخوذ من الس واِعيبالمـد والقـصر     والس ،عاءووالـس عاءوذي وهو الس
  .  )11(، وقيل الودي، وقيل السقُْئالمذي
، )12()َوَل َسْوَف ُیْعِطی َك َربُّ َك َفَتْرَض ى       (قال تعـالى    . كلمة معناها التنفيس والتأخير   : استاف: سوف

ساف يسوفُ سوفاً إذا شَّـم والمـسافة بعـد المفـازة            . اخله على الفعل ال على الحرف     والالم د 
                                                

 . 7/274، مادة سندر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 108، الديوان) 2(
 . 7/275، مادة سنع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 96، ديوانال) 4(
 . 7/282، سنن، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 161، نفسه) 6(
 . 7/284، مادة سنا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . 160، الديوان) 8(
 .   7/294، مادة سوج، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 33، الديوان) 10(
 .   7/303ة سوع، ، مادلسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 5:الضحى) 12(
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والطريق، وَأصله من الشَّم وهو أن الدليل كان إذا ضلَّ في فالة أخذ التراب فشمه فعلم َأنه علـى          
  :)2(ل رؤبةقا. )1(هِهدي

 ش     مَّ أْخ     الَق اْس     تاْفِإَذا ال    َدِلیُل  
  الطُّ                                                                   ُرْق

  ھ       ا َحْقب       اُء بْلق       اُء الزَّل       ق   َكَأنَّ  
 ،)3(شـدد للمبالغـة   :  السوق، ساق اإلبل وغيرها يسوقها سوقاً وسياقاً، وسـواق         :وقالسَََََُ: سوق  

  :)5(؛ قال رؤبة)4(أرض معروفة: اسم موضع والسوق: وساقان
  ال   سَُّوْقَتْرِم   ي َذَراَعْی   ِھ ِبَجثج   اِث  

  
   ذات الطَُّوْقَضْرحًا وَقْد أْنَجْدَن ِمْن  

وسـاع  . ذاب وسـال  :  السيع الماء الجاري على وجه االرض، وقد وانساع الجمد         :اَألسيع: سيع  
  :؛ قال رؤبة)6(اضطراب وجرى على وجه األرض، سراب أسيعُ: الماء والسراب، كالهما

  األْس    َیعاَفُھ    نَّ َیْخ    ِبْطَن ال    سَّراَب  
  

  َرْیِن مع      اَش      ِبیَھ َی      مٍّ َب      ْیَن ِعْب         
  :)8(؛ قال رؤبة)7(والسياع تطينك بالجص والطين  

  ِس          ْدٌس إذا َكمَّّ          ْشَنُھ َتَقْعَقع          ا
  

  األْس   َیعاَت   َرى ِبھ   ا م   اَء ال   سراِب     
   

  :)10(؛ قال رؤبة)9(غليظ كَشَْأٍس وشَئيٍس: مكان شَْأز وشَِئز:  شَأز:شَْأز: شأز
  ْی  ُث اْنَح  َرْقَیِك لُّ َوْف  ُد ال  ریِح ِم ْن حَ  

  
   بم   ن َع   وَّه َج   ْدب الُمْنَطَل   قْ   َش   ْأز  

  :)12(؛ قال رؤبة)11(غلظ وارتفع: أقلقه، شَِئز شََأزاً: غلظ وَأشَْأزه: وشَِئز مكانُنا شَأزاً  
   الُمَع      وَِّهَش      ِئِزُج      ْدِب الُمَن      دَّي  

  
  ُمَواِج           ٍھ أْش           باَھُھ باألْش           َبِھ  

ويكون الشَّبقُ في   . يقال رجل شَِبقٌ وامرأة شَِبقةٌ     مة وطلب النكاح،  شدة الغُلْ : الشَّبقُ :الشَّبقْ: شبق  
   :)14(؛ قال رؤبة يصف حماراً)13(غير اإلنسان

  َوَل   ْم ُی   ِضْعھا َب   ْیَن ِف   ْرٍك َوَع   َشقْ     
  

  ال  شََّبْقال َیْت  ُرُك الَغْی  َرَة ِم  ْن َعْھ  ِد     
  

                                                
 .   7/303، مادة سوف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 .  104، الديوان) 2(

 .   7/306، مادة سوق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 .   7/306، مادة سوق، نفسه )4(

 . 105، الديوان) 5(

   . 7/318، مادة سيع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 .   نفسه والصفحة نفسها )7(

 . 184، الديوان) 8(

 .   8/5، مادة شأز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 104، الديوان) 10(

 .   8/5، مادة شأز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 166، الديوان) 12(

 .   8/15، مادة شبق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(

 . 104، الديوان) 14(
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لغـة الـشَّخِس وهـو      :  الطَّعن والـشَّخْز   :والشَّخْز. شدة العناء والمشقة  : الشََّخْز: الشَّخِْر: شخز
  :)2(؛ قال رؤبة)1(ضطراباال

  بال       َشْخِزإَذا اُالُم       وُر ُاوِلَع       ْت  
  

  َوالَح  ْرُب َع  ْسراُء الِلق  اِح الُمْغ  ِزى     
  الشّخيس: شخس :رؤبة ، قال)3(المخالف لما يؤمر به: االضطراب والشَّخيس: الشَّخْص:  

  الشَِّخی                 ساَیْع                ِدُل عن                ي الَج                ِدَل    
الشَّركة معظـم الطريـق ووسـطه       . مخالطة الشريكين : الشركةُ والشَّركة سواء  : الشَِّرِك: شرك  

   :)5(، قال رؤبة)4(والجمع شرك
   الرف    اِضال    شََّرِكب    العیِس َف    ْوَق 

    
  كأنَّم      ا ُیْن      َضْخنَّ ِبالَخ      ْضخاضِ    

 الـشدة والقـوة والـشََّرز مـن         وهو الغلظ والشَّرز، والـشَّرزةُ    : الشَّرس:  الشَّرز :الشَّرٍز :شرز  
  :)7(؛ قال رؤبة)6(المشارزِة وهي المعاداِة

  ال     َشْرِزَیْلَق     ى ُمَع     اِدِیھْم َع     َذاَب  
  

  َأَن    ا اْب    ُن ُك     لِّ ُم    ْصَعٍب ُش     ّمْخزِ     
 :والـشَّري . باعـه :  شري الشيءَ يشْريه ِشرى وِشراء، واشْتَراه سـواء، وشَـراه          :شَرياً: شري  

  :)9(قال رؤبة. )8(لحنْظَُل، وقيل ورقُه، واحدته شَريةٌشجر ا: بالتسكين
 م  ا َش  ْریًاف  ي ال  َزْرِب َل  ْو َیْم  ُضُغ    

  َب                                                                      صْق
  َلمَّ   ا َت   َسوَّي ف   ي َض   ِئیل الُمْن   َدَمقْ     

  :)11(، قال رؤبة)10(الشَّطْس، الدهاء والعلم والِفطْنَةُ، والجمع َأشْطاس: الشَّطْس: أشطاسي: شطس  
   ع     ن ُنحاِس     ي ی     ا َأیھ     ا ال     سائل 

  
  َأشطاس     ي، وَلمَّ     ا َیْبُلُغ     وا  َعن     ًى  

الحبل، وقيل الحبل الطويل الشديد الفَتْل يستَقى به وتُشَد بـه الخيـل             :  الشَّطَن :المشَيِطن: شطن   
  :)13(؛ قال رؤبة)12(إذا صار كالشَّيطان وتَشَيطَن. والجمع َأشْطان

  َوِف      ي َأخاِدی      َد ال      ِسَیاِط الُم      شَّنِ 
  

  الُم     َشْیِطِنش     اٍف ِلَبْغ     ي الَكِل     ِب   
  ؛)14(يـبس العـيش وِشـدتُه، وأرض شَـِظفةٌ إذا كانـت خَـِشنةً             : الـشَّظَفُ : الَّشظيف: شظف  

   
  
  

                                                
 .   8/36، مادة شخز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 64، الديوان) 2(

 .   8/36، مادة شخص، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 .   8/68، مادة شرك، نفسه) 4(

 . 82، الديوان )5(

 .   8/55، مادة شرز، لسان العربابن منظور، :   ينظر)6(

 . 64، الديوان) 7(

 .   8/70، مادة شرى لسان العربن منظور، اب:  ينظر)8(

 . 107، الديوان) 9(

 .    8/80، مادة شطس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 175، الديوان) 11(

 .    8/80، مادة شطن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 . 165، الديوان )13(

    8/83، مادة شظف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)14(
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  :)1(قال رؤبة
 َكال       شَِّظیِفواْنعج       اَج ُع       ودي  

  األْخ                                                                 َشِن
  َشنُِّنَد اْق      ِوَراِر الجْل      ِد َوالَت       َبْع        

  :)3(؛ قال رؤبة)2(رسي معربفا.  رديء الِحنْطة:الشَغُوش: شغش   
  ال    شَُّغوِشق    د ك    ان ُیْغن    یھم ع    ِن 

  
  والَخ    ْشل م    ن َت    ساُقِط الُع    روش     

  بالَمْغ   شوشَش   ْحٌم وَمِح   ٌض ل   یس   
  

  أالَك َحفَّ         ْشُت َلْھ         م َتْحِف         یش   
ـ      : والشَّغْشَغَةُ. تحريك اللِّجام في الفم   :  والشَّغْشَغةُ :تُشَغْشِغ: شغغ   شَغَةُ ضرب مـن الهـِديِر الشَّغْ

  :)5(؛ قال رؤبة)4(التصِريد في الشُّرِب وهو التقليل
  ُیَشْغ    َشغَل    ْو ُكْن    ُت اْس    ِطیُعَك َل    ْم 

  
  ِش ْرِبي َوَم ا الَم ْشُغوُل ِمْث ُل األْف  َرغِ      

الهمـا نظـر إليـه      ك:  شَفَنَه يشِْفنه بالكسر، شَفْناً وشُفُوناً وشَـِفنَه ويـشْفنَه شَـفْناً           :شَفُون: شفن  
  :)7(؛ قال رؤبة)6(فيه اعتراض ضةً أو تعجباً، أي نظره نظراً ِبغْبمْؤِخرعينه

   ب        األطراِف والُجُف        وِنَیْق        ُتْلنَّ
  

  َش        ُفوِنُك        لَّ َفت        ًى ُمْرَتِق        ٍب   
: وشَفى كل شـيء  . وهو ما يبرىء من السقم، والجمع أََشِْفيةٌ      . دواء معروفٌ : الشِّفاء: شَفى: يشف  

 والجمع )9()َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْف َرٍة ِم َن النَّ ارِ   (قال تعالى . )8(َأشاٍف وجمع الجمع  حرف الشيء وحده  
ه ِعطفها ِبعطف الهالل قال رؤبة .أشْفاء10(يصف قوساً شَب(:  

  ُأُف     ْقووْف     ُق  ھ     اللٍ ب     یَن لْی     ٍل  
  

   َأْو َخطُّ  ھُ َی  ْوَم الَمَح  قْ َش  َفيَأْم  َسي   
  : )12(؛ قال رؤبة)11(الضمخْرالجسيم، وقيل الفحول، وكذلك  الشُّمخْر من الرجال :مخِْرشَ: شمخر  

  َیْلَق     ى ُمَع     ادیْھم َع     َذاَب اَل     ْشرزِ  
  

  ُش    مَّْخزِ  ُم    ْصَعبٍ  ُك    لِّ أن    ا اْب    ُن     
  س   اٍم َعَل   َى َرْغ   ِم الُع   دى ُض   مَّْخزِ    

  
  الِع     َدى ب     الَخْبِز َی     ْشَدْخَنأْت     رْفَن   

  . أبناء كلِّ مصعٍب شُمخْر: جاء في اللسان  
حسن قيام الحاِضنة على الصبي، واسم الصبي مـشَمرج، وثـوب           : الشَّمرجة: الشَّمرج: شمرج

يوم للعجم  : والشَّمرج. الرقيق من الثياب وغيرها   : ، والشُّمرج )13(رقيق النَّسج : شُمووِج ومشَمرج 
  :    فقاليستخرجون فيه الخراج في ثالث مرات، عربه رؤبة بان جعل الشين سيناً

  ال                 سََّمرَّجای                 وم َخ                 راٍج ُیخِْ                 رُج 
                                                  

 . 161، الديوان )1(
 .    8/98، مادة شغش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(

 . 78، الديوان )3(
 .    8/98، مادة شغشغ لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
 . 97، الديوان )5(
 .    8/105، مادة شفن لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 . 187، الديوان )7(
 .    8/106، مادة شفى، العربلسان ابن منظور، :  ينظر)8(
 . 103: آل عمران )9(
 . 107، الديوان )10(
 .    8/128، مادة شمخر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 64، الديوان )12(
 .    8/130، مادة شمرج لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(
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؛ قـال  )1(، والشَّمقَ النـشاط ِشطَنَمرح الجنون، وقد شَِمقَ يشْمقُ شَمقَاً إذا         : الشَّمق :الشَّمقْ: شمق
  :)2(رؤبة

  أْحقََ  ُب ّك  الِمْحَلِج ِم  ْن ُط  وِل الَقَل   قْ    
  

  ال     شََّمقْ  راَح َم     ْسُلوَس  َكأنَّ     ھ إْذ  
القرية الخَلَق، والجمع الشِّنان    : والشَّن والَّشَّنُّةُُ، الخَلَقُ من كلِّ آنية صنِعتْ من الجلد،          :الشَّن :شنن  

؛ قـال   )3(التَّشَنُّج واليبس في جلد اإلنسان عنـد الهـم        : والتَّشَنُّنال يقَعقع لي بالشِّنان،     : وفي المثل 
  :رؤبة

  ْخ شنِ  ُع وِدي كال شَِّظیِف األَ     واْنعاَج
  

  التَّ      َشنُّنِ َبْع      َد اق      ِورار الِجْل      ِد     
القصبة التي يدير حولها الحائك الغزَل، كلمة فارسية وقد اسـتعملها           :  الشَّهرقُ :الشَّهرق: شهرق  

 : )5(؛ قال رؤبة)4(العرب
  ال      َشْھَرقاالط      اِوي أداَر  َكَفْلَك      ِة

  
  َأْرَم     َل ُقْطن     ًا َأْو ُی     َسرِّي خ     ْشتقا   

  :، قال رؤبة)6(اللَّهب الذي ال دخانَ فيه: شُّواظ وال:واظاالشِّ: شوظ  

  إنَّ لھ       م م       ن َوْقعِن       ا َأْقیاظ       ا   
  

  ال     شِّواظاون     اَر َح     ْرٍب ُت     ْسِعُر     
من : والمشيع. َأقمت عنده شهراً أو شَيع شَهر     : ِمقدار من العدد كقولهم   : الشَّيع: شيع: يشَيع: شيع  

: وشَـيع النـار والحطـبِ   . استَهلك فـي هـواه  : وتَشَّيع في الشيء. قولك ِشعتُه َأِشيعه إذا مألتَه   
  : )8(، قال رؤبة)7(أضرمها

  الَت                   ْضِریُم ُی                   َشیَُّعَش                  ّدًا كم                   ا  
   

:  صب الماء ونحوه يصبه صباً فَصب وانْصب وتَصبب، أراقه عن ابن عبـاس             :وأصباب: صبب
نـي ينحـدر مـن      عقال أن تَقوم وأنْت صب أي تنصب مثل المـاء، ي          سئل أي الطُّهور أفضل؟     
10(، قال رؤبة)9(األرض، والجمع أصباب(:  

  َواَألْم  ُر ُیْق  َضى ِف  ي ال  شََّقا ِللُخّب  ابْ  
  

  وَأْص      باْبَب      ْل َبَل      ٍد ِذي ُص      ُعٍد    
  

                                                
 .    8/135، مادة شمق لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

 . 105 ان،الديو) 2(

 .    8/150، مادة شنب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 .    8/155، مادة شهرق، نفسه )4(

 . 110 الديوان،) 5(

 . 8/175، مادة شوظ، لسان العربابن منظور، : ينظر) 6(

 .8/177، مادة شيع نفسه) 7(

 . 183، الديوان) 8(

 .8/190، مادة صبب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 6، الديوان) 10(
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. الـصبية : ِبي والصبا، والجمعومنه التَّصا. اللّهِومن الغَزل: جهلَةَ الفُتُوةِ : الّصبوة: صـبية : صبا 
  :، قال رؤبة)1(وتصغير َأصبية صبية، وكالهما على غير قياس. الصبا: والمصدر

  ك       اعل       ى ال       دُّخان ُرْم ُص       َبیٌَّة
  

   زكَّ      اْنأْكَب      ُرھم َأم      ا إن َع      َدا   
 ح، والـصباح  فـالق األصـبا   "أول النهار، والصبح الفجر قال عز وجل        : الصبح:  أصبح :صبح  

  :)3(، قال رؤبة)2(نقيض المساء
   َفَم    ا ِم    ْن َب    َشٍر َم    ْأُروشِ َأْص    ِبْح

  
  َواْزُج    ْر َبن    ي الَنَجاَخ    ِة الَف    ُشِوش   

، أي مبالغة فـي الـصدق   )4()َوُأمُُّھ ِصدِّیَقةٌ (نقيض الكذب، وفي التنزيل     :  الصدق :الصدق: صدق  
؛ قـال رؤبـة يـصف    )5(دقون ونساء صدقاتالرجل الصدقُ، وهي صدقةٌ، وقوم ص     . والتصديق

  :)6(فرساً
  َكْی   َف َت   َرى الكام   َل َیْق   ِضي َفْرق   ا 

  
  ال  ِصْدقاوالَم  ْرُء ُذو ال  صْدِق ُیَبلِّ  ي     

وليس الِكساء، الصفيق، : والصيدن البناء المحكم، والصيدن.  من أسماء الثعلب :الـصيدن : صدن   
المِلـك،  : والصيدن والصيدناِني والـصيدالني  ولكنه وثيق العمل    ،  لبذلك العظيم ولكنه وثيق العم    

  :؛ قال رؤبة)7(سمِي بذلك إلحكام َأمره
  ال    صَّْیَدِن إذا اْس    َتْغَلَق ب    اُب  ِإنِّ    ى

  
  ل    م ْأْن    َسُھ إذ ُقْل    َت یوم    ًا َوصِّ    ني   

ي يصدي صدى، فهـو صـٍد وصـاٍد    شدةُ العطَِش ما كان صدي يصد :  الصدى :الصدى: صدي  
؛ )8(وصديان واُألنْثَى صدياَ، الصدى في الهامة، من صدى الصوت الذي يجيب صوت المنـادي             

  : قال رؤبة في تصديق من يقول الصدى الدماغ
  لھ            اِمھِِم أُرضُّ            ھ وَأنَق            خُ 

  
   وأْص  َمُخال  صَّدىُأمَّ ال  صَّدى ع  ن    

وصدغَ بالضم، يصدغُ صداغةٌ    . ب اللحيين كَّرما انحدر من الرْأس إلى م     : دغ الص :يصدُغ: صدغ  
  :)10(؛ قال رؤبة)9(ال عن طريقةمأي ضعف و

   األْص     ُدِغیِم الَوْج     ِھ َلِئ     وُمْق    ِرفِ 
  

  َی      ْصَدِغإذا الَبالَی      ا اْنَتْبَن      ھ َل      ْم     
  :)12( قال رؤبة،)11(البرد وقيل ِشدتُه: الصرد والصّرد: صرد: صرد  

  َص        ْرِدِبَمطََ        ٍر َل        ْیَس ِب        َثْلٍج   
  

  َوُقْل      ُت َعْم      َدًا قاِص      دًا ِلَعْم      ِدي   
  

                                                
 . 8/198، مادة صبا، لسان العربابن منظور، : ينظر) 1(

 .8/190، مادة صبح، نفسه )2(

 . 75، الديوان) 3(
 . 75، المائدة) 4(
 .    8/214، مادة صدق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 180، الديوان) 6(
 .8/217، مادة صدن، لسان العرب ينظر ابن منظور، )7(
 .    8/218، مادة صدى، نفسه )8(
 .8/213، مادة صدغ، لسان العربابن منظور، : ينظر) 9(
 . 98، الديوان) 10(
 .8/222، مادة صرد لسان العرب ينظر ابن منظور، )11(
 . 48، الديوان) 12(
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بابان منصوبان ينـضمان جميعـاً      : وِمصراعا البابِ . الطَّرح باألرض : الصرع: ِمصرع: صرع
  :)2(؛ قال رؤبة)1( في الوسط من الِمصراعيِنمدخَلَهما

  ْج   ُر َل   كْ َدنا واَألَفال   ِذْكُر ِمْنھ   ا ِعْن    
  

 الب     اِب ِم     ْصَرُعإْذ ح     ال ُدوِن     ى   
وصِري فالن في يِد فالٍن إذا بِقي فـي يـِدِه           . قطعه دفعه : صرى الشيء صرياً  : صريتُ :يصر  الِم                                                                  َصْك

  :)4(قال رؤبة: )3(رهناً محبوساً
  یُتِرُص      ق     د الَح     ُروِریِّیَنرْھ     َن 

  
  وُتَص     مَّاَء ُص      ّم طْیرھ      ا ُس      كُ   

يـسمعه   غشي عليه وذهب عقله من صـوت :  صِعقَ اإلنسان صعقاً، فهو صِعقٌ  :الصعق: صعق  
  :)6(؛ قال رؤبة)5(الصعيقُ الشديد الصوت بين الصعِق. الموت: الصاعقة. كالهدة الشديدة

  َعْقال      صَّنَّ صْل      صاُل إذا َت      َتالھَّ
  

   َم     ّالُخ الَمَل     قْ  الَتْجِل     یحُ ُمْعَت     ِزُم   
صـفَّقَتْ  . الضرب الذي يسمع له صوت، وكـذلك التَّـصِفيقُ        :  الصفق ؛ المنْصفَقِ :صفْقُه: صفق  

؛ قال رؤبة فـي معنـى       )7(ضربه: وصفقَ رْأسه يصِفقه صفقا   . المرأة بيديها وسبح الرجل بلسانه    
  :)8(أصِفقْهم عنك أصِرفْهم عنك

  ِلْلُمْن    َصَفْقَفَم    ا اْش    َتالَھا َص    ْفُقُھ   
  

  َحتَّ   ى َت   َردَّى أْرَب   ٌع ف   ي الُمْنَعَف   قْ      
والـصقْعةُ  . عاله بأي شٍئ كـان    : وصقع رأسه . ضربه ِببسِط كفِّه  : يصقَعه صقْعاً : الصقِْع: صقع  

  :)10(؛ قال رؤبة)9(ضربته على صوقَعِته: وصقَعتُه. بياض في وسط رأس الشاه
  ِبالَم        ْشَرِفّیاِت  َوَطْع        ِن َوْخ        ِز

  
  وال     َصْقِب ِم     ْن قاِذِف     ٍة  َوَج     ْرزِ    

  والصقِْْع من خَاِبطٍَة وجرِز: ورد في اللسان  
ب وَأصـالب   َأصلُ:  والجمع ،عظْم من لَدِن الكاِهل إلى العجب     : الصلْب والصلب : َأصالبه: صلب

  :)12( قال رؤبة،)11(ب وجمعه َأصال،وِصلَبه، والصلَب من األرض َأسناد اآلكام والروابي
   َأْمع       اُؤُهَأْص       الِبِھ َتْحُب      و إل       ى 

  
  َوالَرْم       ُل ف       ي ُمْع       َتَلٍج أْنق       اُؤهُ   

    

                                                
 .8/228، مادة صرع، لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(

 . 118، الديوان) 2(

 .8/234، مادة صرى، سان العربل ينظر ابن منظور، )3(

 . نفسه والصفحة نفسهاواحدته صراةٌ، وصِري الدمع إذا اجتمع فلم يجر، : ما اجتمع من الدمِع:  والصرى)4(

 .8/242، مادة صعق، لسان العربينظر ابن منظور، ) 5(

  .سار بلطِف: لَقْالم. انحسر شعره: سار سيداً شديداً، جلح جلحاً: قالٌخٌ. 106، الديوان) 6(

 .8/254، مادة صفق لسان العرب ينظر ابن منظور، )7(

  .أكثر من الذهاب والمجيء، معنى وأسرع: عفق. 108، الديوان) 8(

 .8/203، مادة صقع، لسان العرب ينظر ابن منظور، )9(

 . 64، الديوان) 10(

 .8/264، مادة صلب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

  .اقتتل: ما ألن من األرض اعتلج: ما ارتفع من األرض، أمعاُؤه: أصالبه. 4، الديوان) 12(
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: منْجِرد، والصلتُ: وسيفٌ صلْتٌ ومنِْصلْتٌ، وإصليتٌ. الباِرز المستَوي:  الصلتُ :الـصلْتِ : صلت
  :)2(، قال رؤبة)1( صلت الجبين صلب، صحيحة،األملس

  ال    صَّْلت َبْع    َد ال    شَّباِب    َنِتيَوُخ    ْش
  

  َأْزم          ان ال أدري وإن َس          أْلتِ   
 .جسيم شديد مـاضٍ :  بعير ِصلَّخم ِصلَّخْد وصلْخَم مثل سلْهٍب ومصلََِخم، كل ذلك    :اصلَخَم: صلخم  

ملَخْدوالص :          الم لَِخدـصوالم لَِخمـصلْخد، والملْخم والـصالقـائم   خماسي َأصله من الص نْتَـِصب 
 طَِخمص4(، قال رؤبة)3(فيف الميم في معناهماخوالم(:  

   َل     ْم ُی     َرْم ُم     َصْلِخُمْھاْص     َلَخمَّإذا 
  

  َواْرَت       دَّ ف       ي ُدوَّاَرٍة ُمْحَرْنِجُم       ھْ   
  أي غضب .هملَخْمصورد في اللسان م .  

صلْب َأملَس، والجمع مـن كـل ذلـك      بين الصالدة والصلُِوِد    : حجر صلد وصلُود  : أصالِد: صلد
والصلْداءةُ  والصلداء. ؛ َأي َأملَس يابس )6()َفَتَرَكُھ َص ْلداً  ( قال اهللا عز وجل   . )5(أصالد وحجر َأصلَد  

  :؛ وأنشد لرؤبة)7(وأصالد جمع صلْد. األرض الغَليظة الصلبة
   الَجب                 یِن األْجَل                 ِھَأْص                 الِدَب                 رَّاق 

السفينةُ الكبيرة، والصلوغ فـي ذوات األظْـالف، وصـلَغَتْ الـشاةُ         :  الصلْغَةُ :ـلَّـغالص: صلغ  
 لَغَتْ وهي صالِ    والبقرة تَصلوغاً وسلَّغٌ   : ءها  بغير ،غٌلَغُ صنانها وغنم صاِلغُ : تمت َأسعـالم   ِسـوم 

  :)9(قال رؤبة ؛)8(عند الخليل وفعاِلٌل عند غيره
  َك  فَّ الُم  ْرِزغِ  ال  ُذلَّ َوَأْعَط  ى ش  یئًا

  
  ال   صُّلَِّغوالَح   ْرُب َش   ْھباُء الكِب   اِش    

إن : وَأصلَقَ الفحـلُ  . الصياح والولَولةُ والصوت الشديد   : الصلْقةُ والصلْق والصلَقُ  : أصلَقَ: صلق  
  : ؛ قال رؤبة)10(زلَّ فو العير عن األتان أصلق ناباه لفوت ذلك

   ن                 اِبي ِع                 ّزًة وَص                 ْلقما   أْص                 َلقَ 
  : ؛ وقال أيضاً)11(صرف أنيابه :وأصلَقَ الفحل  

   الِع                 زُّ بن                 اٍب فاْص                 َلَقمّ َأْص                 َلقََھا
  . الشديد الصراخ: والصلقَمبدل مريفه يفه ِرصوذلك : ةوالفحل يصطَِلقُ بناب  

                                                
 .8/266، مادة صلت، لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(

 . 23، الديوان) 2(

 .8/268، مادة صلخم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

  .اجتمعت: أحرنجم القوم والدواب. 155، الديوان) 4(
 .8/268، مادة صلد، لسان العربر، ابن منظو:  ينظر)5(
 .264، البقرة) 6(
 . الجين الذي ال شعر وشبه بالحجر األملس:  أصالد.8/268، مادة صلد، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)7(

 .8/270، مادة صلغ نفسه )8(

 . 98، الديوان) 9(

 .8/272، مادة صلق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 .8/272ق ، مادة صلنفسه )11(
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 الوارم إمـا    :الذاهب والمصمِعد : والمصمِعد. صلْب، والغين لغة  :  رجل ِصمعد  :مصمِعد: صمعد
  :)2(؛ قال رؤبة)1(المستقيم من األرض: والمصمِعد. من شحم وإما من مرض
  ُم    ْصَمِعدِّ ْق    ِب  عل    ى َض    ُحوِك النَّ 

  
  َیْع     ِدُل ِعْن     َد َرْع      ِن ُك     ّل ُص      دِّ     

خَشَب أحمر منه األصفر، وقيل الصنْدل شجر طَيب الـريح، وِحمـار            :  الصنْدل :صناِدل: صندل  
  :)4(؛ قال رؤبة)3(عظيم شديد ضخْم الرأس، وكذلك البعير:  وصناِدٌلصنْدٌل

  ك       انَّ َتْحِت       ي َص       ِخبًا ُجن       اِدال 
  

  ُص      ناِدالأْنَع     ُت َعْی      رًا َص      ْنَدًال    
  .والصَنْدُل ِمن الحمِر الشديد الخُلق الضخْم الرأس  

ُص ْنَع اللَّ ِھ الَّ ِذي      ( قال تعالى . عِملَه: ع صنَعه يصنَعه صنعاً، فهو مصنوع وصنْ      :الصناعيِن: صنع

  :)7(؛ قال رؤبة)6(يقال امرأتانِ صناعاِن في التثنية. )5()َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء
  أم    ا َت    َرى َدْھ    رًا َحن    اِنى َحْف    ضا 

  
   الَع  ِریَش الَقْع  َضا ال  َصناَعیِنأْط  ر   

فانصاع أي  . جاءهم من نواِحيهم  : يصوعالشُّجاع َأقْرانَه والراعي ماشيته     :  صاع :َألصيع: صوع  
  :)9(؛ قال رؤبة)8(ذَهب سريعاً

  أْس   َعَر َض   ْربًا أْو ُط   واًال ِھْجَرع   ا  
  

  األْص  َیعا َفاْن  صاَع یْك  ُسوھا الُغب  اَر     
  . فظلَّ يكسوها النجاء األصيعا: ورد في اللسان  

من الناس والكريم، والصهميم من نَعت      السيد الشريف   لصيهم الشديد، والصهميم     ا :ِصهميم: صهم
  : )11(؛ قال رؤبة)10(لِْقاإلبل في سوِء الخَ

   الَی    َدْیِن َعْب    َدِھى ِص    ْھِمیموَخ    ْبَط 
  

  أْش       َدَق َیْفَت       رُّ اْفِت       راَر اَألْف       َوِه  
، يعنـي  )12()َفَأَخ َذْتُھُم ال صَّْیَحةُ  (: العذاب، قال تعـالى   : الصوتُ، والصيحةُ :  الصياح :نادى: صيح  

    ته وطال، وهو من ذلك غَـضه من َأِكمخروج تَتَمِصيح إذا اسي نقُود؛ قـال  )13(العذاب وصاح الع
  : رؤبة

   م       ن الك       افوُرن       اَدىك       الَكْرم إذا   
  

                                                
 .8/283، مادة صمعد، لسان العربابن منظور، : ينظر )1(
 . 49، الديوان) 2(
 .8/290، مادة صندل، ، لسان العربابن منظور:  ينظر)3(
  .تطيب: أصل فارسي، بالسين، جمع صنادل تصندل الرجل: الشديد العظيم، جمع جنَاِدُل، الصندل: جناِدال. 182، الديوان) 4(
 . 88، النمل) 5(
 .  8/291، مادة صنع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 . 80، الديوان) 7(
 .  8/306، مادة صوع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
  .الطويل الممشوق: األحمق، هجرع: هجرعا. 90، الديوان) 9(
 .8/299، مادة صهم،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)10(
 . 166، الديوان) 11(
 . 73، الحجر) 12(
 .  8/312، مادة صيح، لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(
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حملت بعـضهم   : وصعتُ القوم . فرقُها:  ِصعتُ الغنم وأصعتُها َأصوعها وَأصيعها     :َألصيعا: صيع
  :)2(؛ قال رؤبة)1(اضطرب على وجه األرض: صيع الماءعلى بعض، وتَ

  األْص              َیعاَفاْن              صاَع یك              سوھا الُغب              اَر 
وغَـه   بالـسمن ور   ريغَـه وقد   في األدِم حتى تروغَ،   أنْقعه  صيغَ فالن طعاماً أي      :ألصيِغ: صيغ  
  :)4(قال رؤبة ؛)3(وصيغه بمعنى واحد
  ِغاألْس   َب ل اإلل   ِھْضُیْعِط   یَن م   ن َف   

  
  اَألْص     َبغِ  ِلْیَس َك      َوُدّفاع     اً َس     ْیبًا   

  . ِغيل األصاٍع كَسيآِذي دفَّ: ورد في اللسان  
  :)6(وفحلها ؛ ويصف رؤبة اُتُناً)5(الغبار الجائل في الهواء:  الصيقُ والصيقةُ:الصيقْ: صيق

  ُركِّ   ْبَن ف   ي َمْج   ُدوِل أْرس   اٍغ ُوُث   قْ 
  

 األْرض َمْجن     ون  َیْت     ُرْكَن ُت     ْربَ    
  . الغبار، وجنونه تطايره: والصيق  ال                                                                   ِصَیْق

 
:  ومـضابثُ األسـد    ، ضبثْتُ بالشيء ضبثاً واضطَبثْتُ به إذا قَبضتَ عليه بكفك         :ضباثي: ضبث
  :، قال رؤبة)7(وأسد ضباثي أي شديد الضبثَِة أي القَبضة. مخاِلبه

   َأِض            ْمثيٍُّض            بام َتَخطَّ            ْت م            ن  ك            و
حجـارة  : والمضبوحة. أحرق شيئاً من أعياله  :  ضبح العود بالنار يضبحه ضبحاً     :مضبوح: ضبح  

  :)9(، قال رؤبة يصف ُأتُناً وفَحلَها، قال رؤبة)8(القداحة التي كَأنَّها محترقة
   الِفَل  قْ َم  ْضُبوَحوالَم  ْرَو ذا الَق  دَّاح  

  
  ِة َرْض   ٍم ُم   دََّھقْ َیْن   َصاُح ِم   ْن َجْبَل      

  الرماد: الضبح   
رفْـع  : والضبع والـضباع  . وسطُ العضِد كُلِّها، وقيل اإلبط    : بسكون الباء : الضبع: تَضبع: ضبع

   :)11(؛ قال رؤبة)10(مدها به: وضبع يده إليه بالسيف يضبعها. اليدين في الدعاء
  ُعُمَكْعَب         ُر األْرس         اِغ أْو ُمَكنَّ         

  
  وال َتن       ى أْی       ِد َعَلْین       ا َت       ْضَبعُ    

  بم     ا أَص     ْبناھا َوُأْخ     َرى َتْطَم     عُ     
  

  والِج       نُّ واإلْن       ُس إلْین       ا ُھنَّ       عُ    
  

                                                
 .  8/315، مادة صيع، لسان العربابن منظور، : ينظر )1(
 . 90، الديوان) 2(
 .  8/315، مادة صيغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . اتسع وطال:  األسبِغ. 97، الديوان) 4(
 .  8/317، مادة صيق، ربلسان العابن منظور، :  ينظر)5(
 . 106، الديوان) 6(
 .9/10، مادة ضبث، لسان العرب ينظر ابن منظور، )7(
 .ضبحته الشمر أي لوحته وغيرت لونه: وأصله من. حجر الحرة: الغُبار، والمضبوح: ، الصيق9/10ُ، مادة ضبح نفسه )8(
 . قَة جمع ِفلَقٌ، دهق الشيء ضيقه واعتصرهالقطعة من الجفنة، والِفلْ: الِفلَقْ. 106، الديوان) 9(
 .9/13، مادة ضبع لسان العربينظر ابن منظور، ) 10(
 . 177، الديوان) 11(
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وشَـوتْه،  . لفحته، ولوحتـه وغَيرتـه    : ضبتْه الشمس والنار تَضبوه ضبياً وضبواً     : ضهب: ضبا
  :)2(؛ قال رؤبة)1(عالرماد، وَأضبى يضِبي إذا رفَ: والضبابي 

  َت     رى َقن     اِتىَ كَقن     اِة اإلْض     ھابْ   
  

  ال  ْضاْبُیْعِمُلھ  ا الطَّ  اِھى وَی  ْضِبیھا    
 ضجع يضجع ضجعاً وضجوعاً، فهـو ضـاِجع، وأصـل بنـاء الفعـل مـن                 :الضاجع: ضجع  

 :افيضـطجاع فـي القـو     واال. نام وقيل استَلْقَى ووضع جنبه باالرض     : واضطَجع. ضِطجاعاال
  : ؛ قال رؤبة يصف الّشِّعر)3(اإلقواء

   م       ن إْقوائھ       ا  ال       ّضاِجعواَألع       َوج 
والضُحاُء، ممدود إذا امتَّـد     . ارتفاع النهار :لضحوةُ والضِحية على مثال العِشية      ا: الضحاء: ضحا  

  :)5(قال رؤبة. )4(َالنهار وكَرب أن ينْتَِصفَ
  َحاُؤُهھ     اِبي الَع     ِشيِّ َدْی     َسٍق َض       

  
  إض      اُؤُهإذا ال      َسراُب اْنَت      َسَجْت    

العظيم الِجرم الكثيـر اللحـِم،      :  الضَّخْم، الغليظ من كل شيء، والضخام، بالضم       :اَألضخَم: ضخم  
وقد شُدد في الشعر َألنهم وقفوا علـى اسـم          . واُألنْثى ضخمة والجمع ضخْماتٌ   . ِضخام: والجمع

  :)7(، قال رؤبة)6(ه متحركاً كاَألضخَم والضخم واِإلضخمشددوا آخره إذا كان قبل
   ِجْئ        ُت َحیَّ        ًة َأَص        ّما   ُثمَّ        َت

  
   ُیِح    بُّ الُخُل    َق األْض    َخّما َض    ْخمًا  

الفَِم، من صالبة الـرأس، وفُـوه        الضيق: األضزلُزوقُ الحنك األعلى باالسفل،     : الضزز :ضزز  
منْض9(؛ قال رؤبة)8(م(:  

   اْم          ُرٌو ُذو َج          َدٍل ِمَل          زِّ  وال
  

  ِلَألَض        رَِّدْعِن       ى َفَق        ْد ُیْق        ِرُع    
بـالفتح  . الضعفُ، بالضم في الجسد؛ والضعف: ِخالفُ القُوِة، وقيل : الضعفُ: واَألضعاف: ضعف  

 َبْعِد َضْعٍف ُقوًَّة ُث مَّ َجَع َل   اللَُّھ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمنْ   (في التنزيل   . )10(في الرأي والعقْلِ  

  :)13(؛ قال رؤبة)12(العظام فوقها لحم: واألضعافُ )11()ِمْن َبْعِد ُقوٍَّة َضْعفًا
  َواَألْض       َعاِفواِهللا َب       ْیَن الَقْل       ِب  

  
  َوإْن أص   اَب الَع   ْیَش واْسِتح   صاِفي  

  
                                                

 .9/15، مادة ضبا، لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(
 .القبضة: أي يرمعها عن النار كي ال تحترقْ، الضبثة: يضبيها. 5، الديوان) 2(
هـو اخـتالف   : وخصص به األزهري اإلكْفاء خاصة ولم يذكر اإلقواء، قال .9/17، مادة ضجع لعربلسان ا ينظر ابن منظور،  )3(

  .اإلمالة والخفض: أعراب القوافي واالضطجاع في الحركات مثل
 .9/21، مادة ضحا، لسان العربينظر ابن منظور،  )4(
  .ساح الماء: أجله وعظمه، ديسٍق: هابي العِشي .3، الديوان )5(
 .9/24، مادة صخم، لسان العربينظر ابن منظور،  )6(
 . 183، الديوان) 7(
 .9/43، مادة ضزز، لسان العرب ينظر ابن منظور، )8(
 . 63، الديوان) 9(
 .9/44، مادة ضعف، لسان العرب ينظر ابن منظور، )10(
 . 54، الروم) 11(
 .9/44، مادة ضعف، لسان العرب ينظر ابن منظور، )12(
 . 100، الديوان) 13(
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أمسك ِجرتَه في فيه ولم يجتَر      أي  :  ضمز البعير يضِمز ضمزاً وضمازاً وضموزاً      :وضمز: ضمز
  :)2(؛ قال رؤبة)1(والضمز الغلظ من األرض. من الفزع

  َأْو َب      َشَكى َوْخ      َد الَظِل      یِم الَن      زّ  
  

  َك   ْم ج   اَوَزْت ِم   ْن َح   َدٍب  َوَف   ْرزِ      
  َوَض      ْمزِ َوَنكََّب      ْت ِم      ْن ُج      ْوَءٍة     

  
  َوإَرٍم  أْح         َرَس َف         ْوَق َعْن         زِ    

 .مِسنَّة وهي فوق العـوزِم، والـضمزر مـن النـساء الغليظـة       :  ِضمِزر  ناقة :الضمزِز: ضمزر  
  :)4(؛ قال رؤبة)3(الغليظ من األرض: الضمزر

  َك       َأنَّ َحْی       َدْي َرْأِس       ِھ الُم       َذكَّرِ 
  

َص      ْمداِن م      ن َض      ْمَزْیِن َف      ْوَق    
  :)6(قال رؤبة ؛)5(لى الشيءالزحام ع: ، والضناطُلضيقُ ا:الضنطُ :الضناط :ضنط  ال                                                                ضَّْمَزر

  باِطل       ضِّا عل       ىإنِّ       ي َل       َورَّاٌد  
  

   ال     ِسقاطُحم    ا ك    اَن َیْرُج    و م    ائِ      
  . والضناط بدل الضباِط  

واج وَأضوج، الضوج ِجزع الوادي وهـو      منْعطَفُه، والجمع َأض  :  ضوج الوادي  :اَألضواج: ضوج
  :)8(، قال رؤبة)7( حيث ينعطفمنْعرجه

  اَألْض    واجِ َء ِم    ْن َتَراُغ    ِب  َخْوق    ا
  

  ُتْف   ِضى إَل   ى ُمْن   َصِزِج اَألْض   راجِ    
   

لَحمة سوداء عريضة في بطن اإلنسان وغيـره عـن اليـسار الِزقَـةٌ              :  الطَّحال :الطّاحل: طحل
، وكذلك  والطُّحلة لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد        . بالجنْب، مذََكَّر والجمع طُحلٌ   

  :)10(؛ قال رؤبة)9(غُبار طاحل
  الطَّ    اِحالَب    ْل َبْل    َدٍة ُتْك    َسى الَقت    اَم  

  
  طاِس      الُتَقنِّ      ُع الُموم      اة ط      ْسًال   

اسود : المضطجع، المتَكَبر واطْرخم الليلُ   : االضطجاع؛ والمطْرِخم : طِْرخمام اال :مطْرِخم: طرخم  
  :)12(؛ قال رؤبة)11(بصره وشاب مطْرخّم أي حسن تامواطْرخَم الرجُل إذا كلَّ 

  َوَل          ْیَس ِب          الُمَوقَِّع الِعْرَص          مِّ 
  

  ُمط         َرِخمَِّوج         اِمِع القَُْط         َرْیِن   
  الُمَحمِّ     ىَب     یََّض َعْیَنْی     ِھ العَم     ى     

  
  َحمِِّم       ْن َنَحَم       اِن الَح       َسِد ال       نِّ      

  
                                                

 .9/62، مادة ضمز، لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(
 . 65، الديوان) 2(
 .9/63، مادة ضمزر، لسان العرب ينظر ابن منظور، )3(
 . 60، الديوان) 4(
 .9/66، مادة ضنط، لسان العرب ينظر ابن منظور، )5(
 . 85، الديوان) 6(
 .9/71، مادة ضوج، لسان العرب ينظر ابن منظور، )7(
 . 31، الديوان) 8(
 .9/94، مادة طحل لسان العرب ينظر ابن منظور، )9(
 . 124، الديوان) 10(
 .9/101، مادة طرخم لسان العرب ينظر ابن منظور، )11(
 . أي رب جامع قُطْريه عنِّي متَكبر علَي بيض عينيه حسده فهو ينِْحم. 143، الديوان) 12(
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والخـطُّ فـي    . ى، وهو ضرب مـن الـتَّكَهنِ      الضرب بالحص :  الطَّرقُ :واطَّرقتْ: الطّرقْ: طرق
اآلتـي وسـمي لـيالً      : طَرقَ يطْرقُ طَرقاً  . المتَكَهنُون، والطَّواِرقُ المتكهنات  : والطُّراقُ: التراب
 ومنـه ، )1(الماء النَِتن:  والطَرقْ مطرق من الطرق وهو سرعة المشي، وجمعه مطاِرقُ       . بالطارق
  :)2(قول رؤبة

  ِم    نْ واج    ٍف َبْع    َد الَعَب    قْ َقواِرب    ًا 
  

  الَط      َرْقِلْلِع      دِّ ِإْذ أْخَلَفھ      ا م      اُء    
  :)4(قال رؤبة. )3(تبع بعضها بعضاً على خُفّ واحد: تطارق الشيء: واطَّرقتْ: طرق  

  یتأ َش      ِتَواطََّرَق      ْتج      اَءْت َمع      ًا 
  

  ْھ     َي ُتِثی     ُر ال     ساطع ال     ِسْختیتا   َو  
، بالكسر العسُل عامة، وقيل الطَّوم الطِّـريم العـسُل إذا امـتَألت              الطَّرم، والطِّرم  :الطَّريم: طرم  

  :)6(؛ قال رؤبة)5(السحاب الكثيفُ: يموالطَِّر. الشَّهد: موالطَِّرم والطِِّر. البيوت خاصة
  فاْض     طرَُّه ال     َسْیُل ِب     واٍد ُمْرِم     ِث

  
  َفك      اَن أْم      ُر الفاِس      ِق الُمَخبَّ      ثِ    

ـَّس: طس   لغة في الطَّسِت، ومما دخل في كالم العـرب الطَّـستُ           : س والطَّسةُ والطِّسة  الطَّ: الط
  : )8(؛ قال رؤبة)7(والنَّور والطَّاِجن وهي فارسية

  ك     الَطسِّحت     ى َرَأْتن     ي، ھ     اِمتى 
  

  ْتوِق    ُدھا ال    َشْمُس اْئ    ِتالَق التُّ    ْرسِ   
  : )9(قال رؤبة  

  َھَماِھم         ًا ُی         ْسِھْرَن أْو َرِس         یا 
  

  الَطِسی       سا َی       ِد الَلعَّاَب       ة َق       ْرَع  
: والطَّسل. ضوء السراب: الماء الجاري على وجه األرض، والطَّسل:  الطَّسل:طاِسل: طسل  

َل السرابراب وطَس11(؛ قال رؤبة)10(اضطرب: اضطراب الس(:  
  َب    ْل َبْل    َدٍة ُتْك    َسى الَقت    اَم الّط    اِحال

  
  طاِس      الُتَقنِّ      ُع الُموَم      اة ط      ْسًال    

ـّشيش :طشش   الطَّشُّ من المطر، فوق الرك ودون الِقطْقط، وقيل أوُل المطر الـرشّ ثـم              :  الط
  :)13(قال رؤبة. ؛ قليل)12(ومطر طشُّ  وطَِشيشٌ. الطَّشّ

  بالُط      ُشوشوم      ا َج      َدا َغْیث      َك  
  

  َوَل     ْیس ِمْن     َك الَح     ْزُل ِب     الَتْقِمیش   
  

                                                
 .9/110، مادة طرق، ان العربلس ينظر ابن منظور، )1(
 . 105، الديوان) 2(
 . 9/113، مادة طرق، لسان العرب ينظر ابن منظور، )3(
 . 171، الديوان) 4(
 . 12/361، مادة طرم، لسان العرب ينظر ابن منظور، )5(
 . 28، الديوان) 6(
 . 9/117 ،، مادة طسلسان العرب ينظر ابن منظور، )7(
 . 175، الديوان) 8(
  .جمع طس: الطَسيسا. 71، نفسه) 9(
 . 11/401، مادة طسل، لسان العرب ينظر ابن منظور، )10(
 . 124، الديوان) 11(

 . 9/118، مادة طشش لسان العرب ينظر ابن منظور، )12(

 . 78، الديوان) 13(
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  . القليلوال حدا نَيلك بالطَِّشيش، أي يفل : ورد في اللسان
ـَع: طلع ـْلَ ، فهـي طاِلعـةٌ     عـاً النجوم تَطْلُع طُلُوعـاً ومطْلَ     طَلَعت الشمس والقمر والفجر و     :أط

طْلَعوالم طِْلعلغة في ذلك. موضع طلوعها: والم 2(؛ قال رؤبة)1(وَأطْلَع(:  
  أْطَلع        اَكأنَّ        ُھ َكْوَك        ُب َغ        ْیٍم  

  
  َأْو َلْم    ُع َب    ْرٍق أْو ِس    راٌج أْش    َمعا     

: وإذا خلِى الرجل عن ناقتـه قيـل       .  ليلة الطَّلق  ،طَلق المخاض عند الوالدة   :  الطَّلقْ :طَلّقْن: طلق  
  :)4(؛ وأنشد روبة)3(طَلَّقَها، وإذا استَعصت عليه العانة ثم انْقَدن له قيل طلَّقْنَه

   فاْس        َتْوَرَد  الَع         َداِمال َطلِّْقَن        ھُ 
  

  َوَل   ْم َیِج   ْد ف   ي ُش   ْنُظٍب َصالِص   ال    
  :)6(، قال رؤبة)5(الطّمشُ، الناس، ولم يذكر أي الناس هو، وجمعه طُموشٌ: الطَّموشي: طمش  

  وم  ا نج  ا م  ن َح  ْشِرھا الَمْح  ُشوشِ   
  

  الطُُّم  وِشوْح  ٌش، وال َطْم  ٌش م  ن     
 فـي   كما قـال المـضو    . قلبوا فيه الياء واواً   . الفجور:  والطُّنُو طَنىالتُهمةُ،  : الطَّنَى :طَِنيتُ: طنا  

ِضيت لزوق الرئة باألضالع حتى ربما عفنـت        : الطَّني في البعير  . الريبة: الطَّنََي. المـودواس ،
 ِعير8(؛ قال رؤبة)7(طَنىوأكثر ما يصيب اإلبل وب(:  

  ُتِم     ْن داٍء َنْف     ِسي َبْع     َدما َطِنْی         
  

  َض    ِنیُتِمْث    َل َطَن    ى اآلْس    ِن وم    ا   
  . وما ضِنيتُِمثَل طَنَى اِإلبِل: ورد في اللسان  

. تزينت: وقد تَطَوسِت الجاريةُ  . الحسن: والطَّوس. وِطَئه: طاس الشيء طَوساً  : المطَوِس: طوس
سطَوووجه م سطَوِن، ِإنه لَمس10(؛ وقال رؤبة)9(حسن: ويقال للشيء الح( :  

  الُمَط          وَِّسَأْزم          اَن ذاِت الَغْبَغ          ِب 
وكل شيء استدار فهو طَوقٌ كَطَوق الرحـى الـذي          . حلْي يجعل في العنق   : الطَّوقُ :طاِق: طوق  

َس ُیَطوَُّقوَن َم ا َبِخُل وا ِب ِھ َی ْوَم           (، وفي التنزيـل     )11(واحد األطْواق : الطَّوق. يدير القُطْب ونحو ذلك   

  :)14(بة؛ قال رؤ)13(ضرب من المالبس:  والطاقهو الطيلسان االخضر: ؛ والطَّاقُ)12()اْلِقَیاَمِة
  ط    اِقول    و َت    رى إْذ ُجبَِّت    ي ِم    ْن   

  
  وِلمَّت        ي ِمْث        ُل جن        اِح غ        اقِ    

  
                                                

 . 9/133، مادة طلع، لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(
 . 91، الديوان) 2(
 . 9/137، مادة طلق، ان العربلس ينظر ابن منظور، )3(
 . 126، الديوان) 4(
 . 9/145، مادة طمش، لسان العرب ينظر ابن منظور، )5(
 . 126، الديوان) 6(
 . 9/151، مادة طنا، لسان العرب ينظر ابن منظور، )7(
 . 25، الديوان) 8(
 . 9/157، مادة طوس، لسان العرب ينظر ابن منظور، )9(
  .أراد بقوله ليس غيري: سيلَي. 175، الديوان) 10(
 . 9/161، مادة طوق، لسان العرب ينظر ابن منظور، )11(
 . 180، آل عمران) 12(
 . 9/161، مادة طوق، لسان العرب ينظر ابن منظور، )13(
  .مصائب الدهر: اللَّمةُ: وِلمتي. 180، الديوان) 14(
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ـَّيِس: طيس الكثير من الطعام والشراب والماء وطاس الشيء يطـيس طَيـساً إذا            : الطَّيس: الط
  : )2(؛ قال رؤبة)1(كثر

  الَط    ْیسَع    َدْدُت َق    ْوِمي َكَعدی    ِد    
  

  إذ َذَھ     َب الَق     ْوُم الِك     راُم َلْی     ِسي     
   

مهموز، العاطفة على غير ولدها المرِضعةُ له من الناس واإلبـل، الـذكر             :  الظِّْئر :يراضع: ظأر
بالضم وظُـْؤرةٌ اسـم     . واُألنثى في ذلك سواء، والجمع أظْْؤرٌ وأظْآر وظُُؤور وظُؤار على فُعال          

  :)4( رؤبة؛ قال )3(للجمع كفُرهٍة والظُُؤورة التي هي المصدر في المرأة
   ُم      ْسَبعاُتراَض      ْعإنَّ َتِمیم      ًا َل      ْم 

  
  وَل           ْم َتِل           ْده ُأمُّ           ُھ ُمَقنَّع           ا  

:  ظبظب إذا صاح، وله ظبظاب أي جبلةٌ، وقيـل  ،كالم الموِعِد ِبشَرٍّ  :  والظَّبظَاب :ظبظاب: ظببظ  
  :)6( قال رؤبة )5(ما به شيء من الوجع

  ظ  اْبِظْب وم  ا ِم  ْن ال  سُّاللَك  أَّنَّ ِب  ي 
  

  ِتی  َك اَألْوص  ابْ  ِب  ي َوالِبل  ى أْنَك  ُر    
 ة، وحد طَرفُـه والجمـع ِظـراب،       كل ما نتَأ من الحجار    :  بكسر الراء  ظِْرب، ال :المظرب: ظرب  

 والظِّراب :غاروابي الصالر .الظِّراب تْهحالذي لَو بظَرقال رؤبة،)7(الم :  
  ُمَظرَّب         االَش         دَّ ال         شَّظيُّ الَجْن         َدَل  

  . عظم ال زق بالركبة: والشظي  
. مـشية عرج وغَمز فـي  : ظَلَع الرجل والدابةُ في مشِْيه يظْلَع ظَلْعاً . كالغَمِز: ع الظَّلَ :الظّلُع: ظلع

  :)9(؛ قال رؤبة)8(كَسرتْها وَأِمالَتْها: وظَلَعِت المرأةُ عينَها
  ع       اوإْن َتَخ       اَلْجَن الُعُی       وَن الظُّلَّ

  
  أَتْی   ُت ِم   ْن ذاَك الِعف   اَف األْوَرع   ا     

: مـستَنقع المـاء والظِّليلـة   :  طَلَّ نهاره يفعل كذا وكذا يظَلُّ ظال وظُلُوالً والظِّليلـة     :ظالئل: ظلل  
، قـال   )10(الظَّالئـل الروضة الكثيرة الحرجات والظَّليلية مستَنْقَع ماٍء قليٍل في مـسِيل والجمـع             

  : )11(رؤبة
  َخ          َصراٍت َتْنَق          ُع الَغالِئ          الِب

  
  ظالِئ      الغ      اَدَرُھنَّ ال      سَّْیُل ف      ي    

                                                  
 . 9/174، مادة طيس لسان العرب ينظر ابن منظور، )1(

 . 175، يوانالد) 2(

 .9/180، مادة ظأر لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 .92، الديوان )4(

 .9/179، مادة ظبظب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 .5، الديوان )6(

 .9/182، مادة ظرب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 .9/187، مادة ظلع، نفسه )8(

 .88، الديوان )9(

 .  وهي شبه حفرة في بطن سيل ماء:  الظالئل.9/191، مادة ظلل، لسان العربور، ابن منظ:  ينظر)10(

 . غالئُل: ثوب رقيق يلبس تحت الدثار، جمع:  الغاللةُ.121، الديوان )11(



 115

 
وعبثـت  . الِعب بمـا ال يعنيـه     : لَِعب فهو عابثٌ  : عِبثَ به، بالكسر، عبثاً   : عبث: العبايثُ: عبث

           ه؛ يقال أبطْبِمل يابسه راليابس، لَيح شَرغَتْه على المِبثي المرأة أقطها إذا فَرباِئـثُ،  ) 1(كَلُي واعالع
   :)2(قال رؤبة

  َوالَعَباِی        ُثَوَطاَح        ِت األْلَب        اُن  
  

  إنَّ    َك ی     ا َح     اِرُث ِنْع     َم الح     ِارثُ   
  :)3(موضع، قال رؤبة: العوبث  

  أْس  َرى َوَقْتَل  ى ف  ي ُغث  اٍء الُمْغَتِث   ى    
  

  الَعْوَب    ِثِب    ِشْعب َتْنب    وٍك وِش    ْعِب    
ـَّعبيد: عبد   ذْهب بذلك إلى أنه مربوب لباريـه، جـل وعـز،           ياً كان أو رقيقاً،      اإلنسان، حر  :الت

دبةُ    الم :العوديوأصل العب ه واستعبده  .  الخضوع والتذلُّلِ  ملوك خالف الحردتَبه واعداتخـذه  :وعب 
  :)5(قال رؤبة؛ )4(عبداً

  ال       َثّم كالُثم       اِمم       ا الن       اُس إال  
  

  ي َوالتَّ         َأمِّالتَّْعبی         ِدَیْرَض         ْوَن   
الناعم الطويل  : والعبنْقَس. السيء الخُلُق : والعبنْقَس. من أسماء الداهية  : عبقَس: سالعبنْقَ: عبقس  

  : )7(قال رؤبة. )6(من الرجال
  الَعَبْنَق       ساَش       ْوق الَع       ذارى الع       اِرَم 

عتـه  : والتعته شبه البلَه في اإلنسان من قولـه       . )8(التَّجنُّن والرُّعونةِ : التَّعتُّه: عتَِهي: التَّعتُّه: عته   
  :)10(رؤبة قال )9(الرجل فهو معتوه والتَّعتُّه مشتق من عتَاهِة وهي المبالغة في الملبس والمأكل

  َبْع       َد َلَج       اٍج ال َیك       اُد َیْنَتھ       ي   
  

  التََّعتُّ      ِھَع      ِن التَّ      صابي َوَع      ِن    
  :  )12(؛ قال رؤبة)11(تَنَظَّف: عتَّةالمبالغة في الملْبس واألكل، وتَ: والتَّعتُّه  

   والتََّق       یُِّناللُّ       ْبِس ُعَتھ       يَّف       ي 
  

  َك      أنَّ َف      ْوَق الناَص      ع الُم      َبطَّنِ     
  

                                                
: العوثيانيطعام يتخذ من األقط والسمن، : أول نبات األرض، أبكَلُي:  المشَِر.2/166، مادة عبث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . دقيق وسمن وتمر ويخْلط باللبن والحليب

 .29، الديوان )2(

 . أرازلهم: ما يحمله السيل من الرغوة، وغثاء الناس:  غُثاء.28، نفسه )3(

 .9-10/8، مادة عبد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 .143، الديوان )5(

 .10/18، مادة عبقس لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 .176، الديوان )7(

 .10/31، مادة عته، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

  .208، االشتقاقابن دريد،  )9(
 .165، ديوانال )10(

 .10/32، مادة عته، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 .161، الديوان )12(



 116

 المرأة المحقورة الخَاملة ضاِويةً، جمعها ِعثَاثٌ، يقال للمرأة البذيـٍة  :العثَّة والعثَّةُ : العثاعث: عثث
   :)2(، قال رؤبة)1(بات فيه، والجمع العثاِعثُظَهر الكَثب الذي ال ن: والعثْعثُ

  َوالَعثاِع       ُثَأْقَف       رِت الَوْع       ساء  
  

  ِم     ْن أْھِلھ      ا والُب     َرُق الَب      راِرثُ    
  :)4(؛ قال رؤبة)3(اسم موضع: والعنكثُ  

  الَعْنَك   ِثَھ   ْل َتْع   ِرَف ال   داَر ب   ذاِت  
  

  دارًا ِل         ذاَك الَرَش         ِأ لُمَرعَّ         ِث  
. وعِجرالرجُل بالكسر يعجر عجـراً أي غلـظ وسـمن         . م والنُّتُو الحج: بالتحريك: عجاِري:عجر  

جارجاجير، وهي كُتل العجين     : والعالكـذب : العجر والبجر . الذي يأكل الع . جـاِريرؤوس : والع
  : )6(قال رؤبة: )5(العظام

   ُك      لَّ ِج      ْنِجِنَعج      اِریِھنََّوِم      ْن 
  

  األْوَس      ٍنَقَطْعُت      ُھ َبْع      َد اْلِتَی      اِث    
شجرة من الِعضاه غليظة عظيمة، لها عقَد كعقَد الكعـاب          :  والعجرمة والِعجِرمةُ  :معجرم: عجرم  

م. تَتَّخذُ منها الِقِسيرجإذا كان غليظ األصل: الع مرجع8(؛ قال رؤبة)7(أصل الذكر، وإنه لَم(:  
  ُمَعْجَرُم    ْھَیْنُج    و ِب    َشْرَخْى َرْحِل    ِھ  

  
  ی        ِھ ح        اٍد َیْنَھُم        ھْ َكأنَّم        ا َیْزِف  

شدة القَبض على الشيء، عجس القوس َأجلُّ موضـع فيهـا           :  العجس : عجوس :أعجاس: عجس  
  : ، قال رؤبة)9(شدة القبض وعجس القوس مقِْبضها:  والعجسوَأغلظه، والجمع َأعجاس

   وَأْعج          اس وَمْنِكب          ا ِع          ّز لن          ا    
، )10(ي منْهِمـر  ٍث فتثاقل عليها، ومطر عجوس أ      بعد غَي  غيثٌاصابها  تَعجسِت األرض غُيوثٌ إذا        

  : قال رؤبة
  َعْجوس        اأْوَط        ف َیْھ        ِدي ُم        ْسِبًال  

خالف العرِب والعرب، يقال عجِمي وجمعه عجم وِخالفـه عربـي           :  العجم والعجم  :يعِجم: عجم  
  :)12(؛ قال رؤبة)11(خالفُ قولك َأعربته: وأعجمت الكتاب

  ْعُر ال َی   ْسِطیُعُھ َم   ْن َیْظِلُم   ھْ   وال   شِّ
  

  َفُیْعِجُم          ْھُیِری          ُد أن ُیْعِرَب          ُھ    
  

                                                
 .10/33، مادة عثث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 .29، الديوان )2(

 .10/33، مادة عثث، لسان العربابن منظور، : نظر ي)3(

 .27، الديوان )4(

 .10/41، مادة عجر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . يقال ما هو من وسني وال من همي: الحاجة: الوسن:  اْألوسن.162، الديوان )6(

 .10/39642، مادة عجرم، ، لسان العربابن منظور:  ينظر)7(

 .151، الديوان )8(

 .10/44مادة عجز، ، لسان العربابن منظور، : ينظر )9(

 .10/45مادة عجز،  ،نفسه )10(

 .10/50، مادة عجم، نفسه )11(

 .186، الديوان )12(
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  ف    ي أْرَب    ع ِمْث    َل ِعج    اِم الَق    ْسب    
  

  َمْع       ًال بَتْقری       ِب َوَش       دٍّ َنْھ       ب     
والـصواب  . ال يجوز نصبه لفساد المعنى، ألنـه ال يريـد إعجامـه         : فَيعِجمه: ورد خطأ نحوي     

هفَيِجم1(فعل مضارع مرفوع على إرادة القطع: ع( .  
؛ )2(النَّوى نَوى التمر والنَِّبِق الواحدةُ عجمةٌ مثل قَصبة وقَصب، يقال ليس لهـذا   : العِجم، بالتحريك 

  :)3(قال رؤبة يصف ُأتُناً
  ِعج    اِم الَق    ْسب ف    ي أْرَب    ٍع ِمْث    ِل   

  
  َمْع       ًال ِبَتْقِری       ٍب َوَش       دٍّ َنْھ       بِ     

  : )5(قال رؤبة. )4(ذو البْأو: تَجاهل، العنْجِهي:  تَعجه الرجُل:جهيعنْ: عجه  
  ُعْنُجھ    يبال    دَّْفع عن    ي َدْرِء ك    لِّ  

  
  ِم       َن الُغ       واِة والُع       َداِة ال       شُّوَّهِ    

جرفيةٌ، أي فيه   السيء الخُلُِق بين الناس واإلبل ويقال فيه عيدِهيةٌ وعنْجِهيةٌ وع         :  العيده :عيد: عده  
  : )7(؛ قال رؤبة)6(جفاء

  يَعْی    َدِھوخ    بط ِص    ْھِمیم الَی    َدْیِن  
  

  أْش       َدَق َیْفَت       رُّ اْفِت       راَر اَألف       وِه  
: وعدواناً وتَعـداء وعـدى    . عدا الرجلُ والفرس وغيره يعدو عدواً     : الحضر: العدو: تَعداِء: عدا  

  :)9(؛ قال رؤبة)8( أعديت فرسي استَحضرتهَأحضر
  َل      وَّح ِمْن      ھُ َبْع      َد ُب      ْدٍن َوَس      َنقْ 

  
   الَربی ع ف ي األَن قْ      َتْع داء ِمْن ُط ولِِ      

  . )10()ًَواْلَعاِدَیاِت َضْبحا(قال تعالى   
. والجمع َأعـذار، فـال تعتـذروا أي ال عـذر لكـم     . الحجة التي يعتَذر بها  :  العذر :ذارعِِ: عذر

؛ قـال   )11(جانباً اللحية ألن ذلك موضع العذار مـن الدابـة         : ذرانوالِع. والمعاذير يشوبها الكذب  
  :)12(رؤبة

  حت   ى انتھ   ى ش   یطان ُك   ّل ُمْف   ِرقِ  
  

  حتَّ    َى َرَأْی    َن ال    َشْیَب ذا الَتَلھ    وقِ    
   ِلْحَیت    ي َوَیرَتِق    يع    ِذارىَیْغ    شى   

  
  َوَمْخِف      ٍق أْطراُف      ُھ ف      ي ُمْخِف      قِ   

  . وِعذار الرجل شعره النابت في موضع الِعذار  
                                                

 .2/33، المقتضب المبرد، أبو العباس، )1(

 .10/52، مادة عجم،  لسان العرب،ابن منظور:  ينظر)2(

 . أسرع في سيره: يه، معالًاشتَد جر: قسب:  القَسِب.18، الديوان )3(

 .10/53، مادة عجه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 .166، الديوان )5(

 .10/66، مادة عده، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 .166، الديوان )7(

 .10/66، مادة عدا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 .104، الديوان )9(

 . 1، العاديات )10(

 .10/76، مادة عذر لسان العربابن منظور، : ظر ين)11(

 .179، الديوان )12(
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الغليظ : والعردمان.  الذي فيه الشماريخُ، وأصلُه في النخل      العنَقْ:  اِلعردام والعردم  :عردم: عردم
  :)2(؛ قال رؤبة)1(الشديد الرقبة

  َعْرَدُم     ْھَس الُقُم     دَّ َوَیْقَتل     ي ال     رْأ
  

   ِم    ْن أْعن    اِق ِوْرٍد ِمْدَكُم    ْھَك    ْم َدقَّ  
: الجرب، وسميت السماء الجرباء لكثرة النجوم فيهـا، والمعـرةُ        : عرةُ العر والعر وال   :العر: عرر  

وعـره أي   ج  :أصابه به، واالسـم العـرة     : األمر القبيح المكروه واألذى وعره بمكروه يعير عراً       
  :)4(؛ قال رؤبة)3(ساءه

  إّال َس       رَِّني م       ا آِئ       ٌب َس       رَّك  
  

  ن     ي أْم     ٌر َعرََّع     رََّكُش     ْكرًا وإْن   
الِعذْق عامة، وأصل الِعذِْق الذي يعوج وتُقْطع منه الشماريخ فيبقـى           :  العرجون :معرجِن: عرجن  

قـال   .)6 ()َواْلَقَم َر َق دَّْرَناُه َمَن اِزَل َحتَّ ى َع اَد َك اْلُعْرُجوِن اْلَق ِدیمِ               (: قال تعـالى  . )5(على النخل يابساً  
  :)7(رؤبة

  الُمَعھَّ        ِنأْو ِذْك       ُر ذاِت الَرَب       ِذ   
  

  ُمَع   ْرَجِنف   ي ِخ   ْدِر َمّی   اس ال   ُدقى     
العرس، بالتحريك الدهشُ عرش الرجل وعرشَ، بالكـسر والـسين والـشين            : العريس: عرس  

  ِرسساً، فهو عرع :ِطرة والعريس . بيس8(الشجر الملتف وهو مأوى األسد في ِخسيـسه       : والعر( ،
  . )9(قال رؤبة

   اعرِّی          س الأغیال          ھ واألج          م  
  

  ال َیْمَت      ِنْعَن ال      َدْرَس أْن َیدوس      ا     
سرير الملك، يدلُّك على ذلك سرير ملكة سبأ والعريش ِشـبه الهـودج         : العرش :العِريش: عرش   

  :)11(؛ قال رؤبة)10(تقْعد فيه المرَأةُ على بِعيٍر وليس به
   َت    َرى َدْھ    رًا َحَن    اِني َحْف    َضا َأَم    ا

  
   الَقْع  ضاالَع  ِریَش ناِعْیَنَأْط  َر ال  صَّ   

  حمل عليها فاتحاً فَمه رافعاً صوته، وقيل إذا شَحا فاه بعد :  وعرش الِحمار بعانَتِه تَعريشاً :عرش  
  : )13(؛ قال رؤبة)12(ِعرقٌ في أصل العنُق:  والعرشُالكَرِف

   القب       ائالَع       رََّشك       أنَّ حی       ث 
  

   ناِص     ال َوِحْن     واً ِم     َن ال     َصِبّیْین     
                                                  

 .10/125، مادة عرم، لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

  .وقيل للعِرد عردم فهو أشد من العرد، كما يقال للبليد بلْدم فهو أبلد وأشَد .154، الديوان )2(

 .10/91عرر، ، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر) 3(

 .162، الديوان )4(

 .10/88، مادة عرجن لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 39، يس )6(

  .161، الديوان )7(
 .10/94، س، مادة عرلسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 .69، الديوان )9(

 .10/98، مادة عرش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 .80، الديوان )11(

 . الحمار يشم رائحة بول األتان:  الكرف.10/98، مادة عرش،  لسان العرببن منظور،ا:  ينظر)12(

 .126، الديوان )13(
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 والجمع كـالجمع،   الجبل، :والعرض .والجمع َأعراض  العرض ِخالفُ الطُّول،   :رض ع :عرض
   :)2(قال رؤبة؛ )1(ويشبه الجيش به

  الَغْرض      اقوام      ًا ُنِعی     ُر  َأَقْوم     ًا و 
  

  ٍم َعْرض        اُق        ْدنا ِلَق        ْو إذا إن       ا   
  ن َبْغ  ي األع  ادي ِع  ّضا   ِم  ل  م ُنْب  قِ   

  
   َتْرض   اَحتَّ   ىَن   ْشِذُب َع   ْن ِخْن   ِدَف    

 عارضـاً صـدره     مـر وذلك إذا    ، عرضاً ىِشم ي نَأ : في الفرس  هضروالع الصعوبةُ،: العرِضيةُ  
  :)4(قال رؤبة ؛)3(وهو محمود في الخيل مذموم في اإلبل .ورأسه مائالً

   ُقوم         ادِّ َلُھ         نَّ ال         شََّواتَّخ         َذ
  

   الَخْی   ُشوما َحتَّ   ى َیْن   ِصبَ َیْع   رُض  
شـديد  : وليٌل عـاِرم  . جمع عارمٍ : والعرمة. حدهم وِشدتُهم وكثرتُهم  : رام الجيش  ع :العرم: عرم  

       مره وليلُه، والجمع عرِد ونَهاران       . البرد ِنهايةٌ في البمنْـِب الـصلْبة إلى جص مةُ أرضر؛ )5(والع
  :)6( رؤبةقول

  الَع  َرْموع  اِرض الِع  ْرض وأْعن  اق  
  

  ْك  ُب بھ  ا َرْج  َع الِكَل  مْ  َل  ْم َی  ْسَمِع الرَّ   
؛ قـال   )7(ما وِطَئ وُأكل  : والعرك من النبات  . دلَكَه دلْكاً :  عرك األديم يعركه عركاً    :العرك: عرك  

  : )8(رؤبة
  َو إْن َرَعاھ      ا الَع       ْرُك َأْو َتَأنَّق       ا 

  
  ط      اَوْعَن َش      الًَّال َلُھ      نَّ ِمْعَفق      ا      

داء تَْأخُذُ الدابة في ُأخُر رجلها كالسحج في الجلد يـذِْهب الـشَّعر،   : العرن والعرنَةُ : العرن: عرن  
؛ ومنـه قـال     )9(ودواؤه أن يحرقَ عليه الشحم    . يديها وأرجلها  أَ هو تَشَقَقٌّ يِصب الخَيل في    : وقيل
  :رؤبة

   ال    ضََّغْنألْص    َحاِبَیُح    كُّ ِذْف    راُه 
  

   ی     َأَذي ب     الَعَرْناَألج     َرِبَك َتحكُّ       
الِجد، عزم األمر يعِزم عزماً ومعزماً ومعِزماً وعزماً وعزيمـاً وعزيمـةًٌ   :  العزم :اعتَزمن: زمع  

؛ قـال   )10(لُـزوم القَـصد فـي المـشي       : واالعِتزام. أراد ِفعلَه : وعزيمةً واعتَزمه واعتزم عليه   
  :)11(رؤبة

  َقّب        اُء ذاُت َكَف        ٍل َرْض        راضِ  
  

   الرَّھ   و ف   ي اْنِتھ   اضِ اْعَت   َزْمَنا إذ  
                                                  

 .10/99، مادة عرض لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 .81، الديوان )2(

 .10/106، مادة عرض لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 .185، الديوان )4(

 .10/125، مادة عرم، عربلسان الابن منظور، :  ينظر)5(

  .182، الديوان )6(
 .10/123، مادة عرك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 .111، الديوان )8(

 .10/125، مادة عرن لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 .10/139، مادة عزم، نفسه )10(

 .176، الديوان )11(
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؛ قـال   )1( غير مِجيٍب لراكبه إذا كبحـه      وحضِره إذا وصف باالعتزام فمعناه بخِْليحه في        سوالفر
  : )2(رؤبة

  إذا ت      تّالُھنَّ َصْل      صال ال      َصَعقْ 
  

  ُمْعَت     ِزُم الَتْجل     یح َم     ّالُخ الَمَل     قْ     
. والجمع ِعكـاك  . شدة الحر مع سكون الريح    : والعكَك والعكيك  العكَّة والِعكَّة والعكَّةُ     :عك: عكك  

  : )4(؛ قال رؤبة)3(عقله صرفه وكذلك إذا مطَله بحقه: وعكَّه عن حاجته يعكَُّه عكَّكاً
  ف      ي اَألْك      ْرِمیَن َمْع      ِدنًا َوُبْنك      ا   

  
  َعكَّ      ام      اذا َت      َرى زْأَى أٍخ ق      ْد    

: والعسعس والعسعاس   . اسم للجمع : بالليل، والعسس  يعس عسساً وعساً أي طاف       :عس: عسس  
  :)6(، قال رؤبة يصف الربب)5(الخفبف من كل شيء

  الَع     ْسعاْسَوَبَل     ٍد َیج     ِري َعَلْی     ِھ  
  

  ِم    ن ال    َسراب والَقت    اِم الَم    ْسماسْ   
؛ قـال   )7(عـسق  لك به ولزمه وُأوِلع به، وكذ     قلز:  عِسقَ به يعسقُ عسقاً    :العسقْ: تَعسق: عسق  

  : )8(رؤبة
  ف     ًا َأْرَفق     ا بوال ت     رى ال     دھر َعنِ 

  
  َتَع     سَّقام     ا  ل ِإْلف     ًا ط     ا ُحب     ًا و  

  : )10(؛ قال رؤبة)9(أربَّتْ وكذلك الحمار باَألنانوعِسقت الناقةُ بالفحل   
  أِجنَّ      ًة ف      ي ُم      ْسَتِكّناِت الَحَل      قْ   

  
  الَع   َسْقَفَع  فَّ َع  ْن َأْس  راِرھا َبْع  َد       

وهي الكَمـَأةُ التـي بـين البيـاِض         . مكان فيه صالبةٌ وحجارةٌ بيض    : العسقلة:  عساِقل :عسقل  
  : )12(؛ قال رؤبة)11(والحمرة، وقطع السراب عساِقل

  َمْم        ُسوَدًة أص        البھا َج         واِدال  
  

  َع        ساِقالَج        دََّد مِْنھ        ا ُج        َددًا   
.  مقطـوع الرجـل، وهـو العـشَزان       عشَز الرجُل يعِشز عشَزاناً، مشى مشية      :العشَوِزن: عشز  

زشْولُبما : والعمن األماكنص لَكَه14( ؛ قال رؤبة)13( مس(:  
  َوالَع      َشْوَزنِ أْخ      ُذِك بالَمْی      ُسوِر  

  
  بال   شََّطِن اَألْع   ال َف   إْن ل   م َت   ْشُطنِ      

  
                                                

 .10/140، مادة عزم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 .176، الديوان )2(

 .10/243، مادة عكك، نفسه )3(

 .119، الديوان )4(

 .10/147، مادة عسس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 66، الديوان )6(

 .10/149، مادة عسق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 .104، الديوان )8(

 .10/149، مادة عسق، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)9(

 .112، الديوان )10(
 .10/150، مادة عسقل، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)11(

 .125، الديوان )12(

 . القوي من الرجال:  العشوزن.10/159، مادة عشز، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)13(

 .165، الديوان )14(
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قال ،  )1(وجمعه َأعشاشٌ وِعشاشٌ وعشوشٌ وِعشَشَةٌ    .  عشُّ الطائر  : العشوش، بالمعشُوش  :عشش
  :)2(رؤبة في العشوش

  َل      وال ُھَباَش      اٌت ِم      َن الَتْھب      یشِ  
  

  الُع         ُشوشْفُرِخ ِل        صْبَیٍة  ك        أَ    
  :)4(؛ قلَّله، قال رؤبة)3(وعشَّ المعروفَ يعشَّه عشّاً. الجمع والكسب: والعشُّ  

  َح    ّصاُء ُتْفِن    ي الم    اَل ِب    الَتْخویشِ  
  

  ِبالَمْع     ُشوِشَحّج     اُج م     ا َنْیُل     َك     
  ، قال رؤبة )5(عشّاً أي قليالً نزراًوسقى سجالً   

   وال ُم       صََّرداَع       ّشًای       سقیَن ال 
فرط الحب، ويكون فيه عفاف الحب ودعارته، والِعشْقُ االسم والعـشَقُ           :  الِعشْقُ : وعشَقْ :عشق  

  : )7(؛ قال رؤبة)6(المصدر
  وَع   َشْقَوَل   ْم ُی   ِضْعھا ب   یَن ِف   ْرٍك    

  
  ال   شََّبْقال َیْت  ُرُك الَغْی  َرَة ف   ي َعْھ  ِد      

َواْلَح بُّ ُذو اْلَع ْصِف      (وفـي التنزيـل      .)8( العـصفة والعـِصيفة والعـصافة      :ِبعـصفِ : عصف  
السريعة من اإلبـل ناقـة   : ؛ يعني بالعصف ورق الزرع وما ال يؤكل منه العصوف  )9()َوالرَّْیَحاُن
  عاصف

  : )11( قال رؤبة،)10(عصوفٌ سريعة وتُجمع الناقةُ العصوف عصفاً
  ق   صاْب الُم   رِّ ِخم   اص اَألِبُع   صُِّف

  
   ُح      ْسَن اآلداْبَعوََّدھ      ا التَّأِدی      ُب  

ويقـال  . واللُّجمة ما تطَّيرت منه   : عطَستْ به اللُّجم، قال   . مات: عطَس الرجل : العطوس: عطس  
  :، قال رؤبة)12(دابة يتشاءم بها:  والعاطوسلُجم عطُوس: للموت

  الَعُطوس             اوال تخ             اُف اللَُّج             َم 
 عِطلَتْ المرأةُ تَعطُُل عطَالً وعطوالً وتَعطَّتَتْ إذا لم يكن عليها حلْـي ولـم تَلْـبس                 :طَلع: عطل  

  : )14(؛ قال رؤبة)13(العنُقْ: طويلة، والعطَُل: الزينة وامرأة عيطُل
  َعَطُل   ھاَألْق   َربیَن  ُیْح   زيأْو َق   ُص 

  
  ھ       و الَخبی       ُث َنْف       ُسُھ َوَحَوُل       ھْ    

                                                  
 .10/160، مادة عشش لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 .78، الديوان )2(

 .10/160، مادة عشش لسان العربابن منظور، : ر ينظ)3(

 .176، الديوان )4(

 .10/160، مادة عشش لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 .10/161، مادة عشق، نفسه )6(

 .104، الديوان )7(

 .10/172، مادة عصف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 .12، الرحمن )9(

 .10/172 مادة عصف، ،لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 .7، الديوان )11(
 .10/191، مادة عطس لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
 .195-10/149، مادة عطل، نفسه )13(
 .135، الديوان )14(
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لغـة مـن عظَّـه،      :  الشّدة في الحرب بمعنى عظَّتْه، وعظَّه الزمـان        :ِعظْعاظ: عظْعظَتْ: عظظ
وتَلْتَوي إذ رِمـيَ بـه، وقـد عظْعـظَ         يضطربالذي  : والمعظِْعظ من السهام  . المشقة: والِعظاظُ
؛ قال رؤبة)1(السهم:  

  ِعْظع     اَظ َعْظَعَظ     ْتّلمَّ     ا رَأْون     ا  
  

  الُوعَّاظ          اوا َن          ْبُلُھم وَص          دَُّق  
وعفَره في التُّراب يعفِره عفْراً وعفَّـره       . ظاهر التُّراب، والجمع َأعفار   :  العفْر والعفَر  :يعفُر: عفر  

      فَّره وتَععه فيه أو دسرفَر مفيراً فانْعبضم الياء    . تَع ،ِفرعوهـذا ينـصرف   . رؤبة يقول َأسود بن ي
  .)2( ولم يستشهد ابن منظور بشاهد شعري وإنما اكتفى بما سبقعلزال عنه شبه الفلألنه 
: وِعفَسه. عفَس اِإلبَل يعِفسها عفساً ساقها سوقاً شديداً      . ِشدة سوق اإلبل  : العفْس: العفوس: عفس

، )3(صبور على الـدعك :  ثوب عفوس وعفََسه عفْساً وِطَئه  . َألزقَه بالتراب : صرعه، وعفَسه أيضاً  
  :)4(قال رؤبة

  َمْعُفوس      اوالَحْب      ُر ِمْن      ُھ َخَلق      ًا   
  

  َب       دََّل َث       ْوَب الِح       دَِّة الملُبوس       ا   
وعفَقتْ عن المرعى إلـى المـاء       . ركب رأسه فمضى  :  عفَقَ الرجل يعِفقُ ِعفْقاً    :المنْعفَقْ: عفق  

أعِفقْ علي  :  يقال والعرب تقول للذي يثير الصيد ناِجشٌ، وللذي يثني وجهه ويرده عافق          . رجعت
   :)6(؛ قال رؤبة)5(الصيد أي أثينها وأعطفها

  فم    ا اْش    تَِالھا َص    ْفَقًة للُمْن     َصَفقْ   
  

  الُمْنَعَف   ْقحت   ى َت   َردَّى أْرب   ٌع ف   ي     
بقايا الِعلَّة والعداوِة والِعشِْق، هو الذي يخرج على الشَّفتَيِن ِغب الحمـى،            :  العقَابيلُ :عقاِبل: عقبل  

  : ؛ قال رؤبة)7(بقايا المرض: والجمع العقْابيل، والعقابيلنهما جميعاً عقْبولة وعقْبول، الواحدة م
  ُیْبِق     ى ُص     َداعًا َوَنِحیب     ًا س     اِعال   

  
  َعق    اِبالِم    ْن ِوْرِد ُحمَّ    ى أْس    َأَرْت   

واٍد بالحجـاز   : والعِقيـقُ . شـقَّه :  عقَّه يعقُّه عقاً، فهو معقوقُ وعقيقٌ      :الِعقق: مِعقْ: انْعقا: عقق  
  :)9(؛ قال رؤبة)8(انشق وسطع: وانْعقَّ الغبار

  َل      ْوال َش      كِیُم الِم      ْسَحَلْیِن اْن      َدقّّا   
  

  اْنَعّق       اإذا الَعج       اُج الُم       ْسَتطاُر    
الـشعر الـذي يخـرج علـى رأس     : والِعقَّةُ من الناس والحمر خاصة والعقيقة   : كالعقيقة: والعقة  

  : )11(؛ قال رؤبة)10(المولود في بطن أمه
  الِعَق   ْقَطیَّ  َر عنھ  ا ال   َنْسُء َح  ْوليَّ    

  
  الِم    َزْق م    واراُتفاْنَم    اَر َع    ْنُھنَّ    

  
                                                

 .وعظعظ السهم إذا التوى واعوج. 7/447، مادة غظظ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 .، مادة عفرنفسه )2(

 .10/206، مادة عفس لسان العرب، ابن منظور: ينظر) 3(
 . العالم، أحبار وحبور: الحبر.  70، الديوان )4(

 .10/252 ، مادة عفق، لسان العربابن منظور، : ينظر) 5(
 . 108، الديوان )6(

 . 10/220، مادة عقبل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 .10/231، مادة عقق، نفسه )8(

 . 180، الديوان )9(
 .10/232، مادة عقق، لسان العربابن منظور، : ر ينظ)10(

 . 105، الديوان )11(
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  : )2(؛ وأنشد رؤبة)1(نبتت عقيقَةُ ولدها في بطنها، فهي مِعقّ وعقُوق: وَأعقَّت الحامل
  اَألْج       دُع َبْع       َد ِرقَِّق       ْد َعَت       َق 

  
  ُمِع            قِِّبق            اِرٍح أو َزْوَل            ٍة   

  تَِق: عقمعّيبالفتح والضم    :م ،تَِقمعي قْمالع  :            ِحمـت الـرِقمُل الولـد، وعِحم فال تَقْبمة تقع في الرزه  
  :)4(قال رؤبة ؛)3(ويعتَِقم بمعنى يقهر. عقْماً وعِقمي عقْماً وعقَمها اهللا يعقُمها، والجمع عقائم

   األْج        داَل والُخ        ُصوماَیْع        َتِقُم
  

  الَتْعِقیم          ا ُعَقِم َوَیْعَتِق          ي ب          ال    
استَوفاه ولـم   : الساحة حول الدار والمحلَّة، الجمع واعتَقَى في كالمه       : العقَوةُ والعقَاةُ : يعِتقَي: عقا  

  :)6(؛ قال رؤبة)5(يقِْصد ولذلك أخذ في شعب الكالم، والعاقي كذلك وقَلَّما يقولون عقا يعقو
   اَألْج        دالَ والُخ        ُصوماَیْع        َتِقُم

  
  الَتْعِقیم          ا َیْعَتِق          ى ِب          الُعَقِم   َو  

كر وانصرف؛ واعتكـر العـسكر رجـع        :  عكَر على الشيء يعِكر عكْراً واعتَكَر      :اعتَكَر: عكر  
   :)8(؛ قال رؤبة)7(بعضه على بعض فلم يقْدر على عدِه

  َواْع    ِسُف الَلْی    َل إذا الَلْی    ُل اْعَتكََ    ْر
  

  َتَك          رْ اْع َیُع          دُّوهُ إذا أراُدوا أْن   
وعِلـي  . اَرفَعـه : عال علْو كلَّ شيء، علْوه وعالوتُه وعاليه وعاِليتَه       :  عليتُ، وعالَينا  :عِلي: عال  

بالكسر، في المكاِرم والرفْعة والشَّرف يعلَى عالء، ويقال عال بالفتح، يعِلي، قال رؤبة فجمع بين               
  :)10(؛ قال رؤبة)9(اللغتين

   َكْعُب      َك ل      ي َعِلی      ُتَلمَّ      ا َع      ال
  

  ان      ي وق      د َجِوی      تُ   وك َدأُع       َوْق  
عالَيتَـه   :يقـال . تَعلَّى فالن إذا هجم على قوم بغير إذن؛ فدمر         َأظْهروه،:  عالَوا نَعيه  :عالى: عال  

  :)12(، قال رؤبة)11(على الحمار وعلَّيتُه؛ أي يعلوك فوقها
  وإن َھ     َوى الع     اِثُر ُقْلن     ا دََْع     َدعا

  
  عاَلْین        ا  ِبَتْنِع        یش َلع        ا ل        ھ و  

الرجـل  :  وهو كل ذي لحية والجمع أعالج وعلوج، الِعلْـج – الرجل الغليظ الشديد  :علْجِن: علج  
   الناقـة  –اللحـم  ناقة علجـة كثيـرة    . الِمراس والدفاع : والِعالج. من كفار العجم، واألنثى علجه    

  

                                                
 .10/232، مادة عقق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 179، الديوان )2(

 .12/414، مادة عقم، لسان العربابن منظور، : ينظر) 3(

 . 185، الديوان )4(

 .10/238 مادة عقا، ،لسان العربابن منظور، : ينظر )5(

 .185، الديوان )6(

 . اشتد سواده واختلط والبتس: ، وعتكر الليل10/240، مادة عكر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 173، الديوان )8(

 .10/269، مادة عال، لسان العربابن منظور، : ينظر )9(

 .25، الديوان )10(

 .10/272، مادة عال، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 .92، الديوان )12(
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1(اِلكناز(نلْجِن، ناقة علجةٌ ِكن:  علْباللحمص از)3(؛ قال رؤبة)2(:  
  َوخلََّط        ْت ك        لُّ ِدالٍث َعْلَج        نِ  

  
  َغ         ْوٍج َكُب         ْرِج اَألْج         ِرالُمَلبَّنِ   

  تخِل      ِیَط َخْرق      اِء الَی      َدْیِن َخْل      َبنِ   
  

  َبلَّْغ      َن أْق      واًال َم      َضْت الَتْنَثِن      ى  
  نلْج؛ قال رؤبة)4(ماِجنَة: امرأة ع:  

  ی         ا ُربَّ ُامِّ ِل         َصِغیٍر َعْلَج         نِ 
  

  ِرُق باللیَّ      ل، إذا ل      م َت      ْبَطنِ َت      ْس  
  َیْنُب      ُع م      ن ُذْعَرِتھ      ا والَمْغ      ِبنِ     

  
  َك     َرَزِع الَحْم     َأِة َف     ْوَق الَمْعِط     نِ    

مضائغُ في العنُـِق مـن عـصٍب        : واألعالد.  وجمعه أعالد  ،عصب العنُق :  العلْد :اَألعالد: علد  
لْدولع لْدمن كل ش: واحدها ع الشديد لْب؛ قال رؤبة يصف فحالً)5(يءالص   :  

  ق     ْسِب الَعالبِّ     ي َش     ِدیِد اَألْع     الدْ  
  

  نی     ِع األیَّ     ادْ ُی     ْرِزي إَل     ى أْی     ٍد مَ   
  ف    ي أْرَب    ٍع ِمْث    ِل ِعج    اِم الَق    ْسبِ      

  
  َمْع       ًال ِبَتْقری       ٍب َوَش       دٍّ َنْھ       بِ     

وقيل . اَألكل: ب والعلْس شر: وعلَس يعِلس علْساً  . الشُّرب: والعلْس. سواد الليل : التَّعِليس: علس  
؛ قـال   )6(صـِخب : وعلس يعِلس علْساً وعلَّـس    . مجرب: ورجل معلَّس . هو ضرب من الحنطة   

  : )7(رؤبة
   الَیُؤوس       ا الَعذاَل       َةَق       ْد ُأْك       ِذُب 

   
  ى َتْخِف     َض التَّْعِلی     ساتَّ     بالِج     دِّ، َح  

؛ قال  )8(الذي تُعلَّق به البكَرةُ من القامة     : والعلَق.  فيه نَِشب:  علَق بالشيء علَقاً وعلقَه    :العلَقْ :علق  
  : )9(رؤبة

  الَعَل    ْقَقْعَقَع    َة الِمْح    َوِر ُخّط    اَف   
  

  َحتَّ    ى إذا اْقَحَمَھ    ا ف    ي الُمْن    َسَحقْ   
ِشقْـِشقةُ  : الكَتْه وحركته في فيها؛ والعِلكةُ    :  علَكَِت الدابةُ اللجام تَعلُكه وتعلُكه علْكاً      :عِلكاٍت: علك  

  :)11(؛ قال رؤبة)10(الجمل عند الهدير
   َیْعَتِل      یَن النَّْھ      ضا َعِلك      اٍتف      ي 

  
  َج    رَّْت ِتمام    ًا َل    ْم ُتَخّی    ْق َجْھ    ضا   

تَعـوج فـي سـيره،      : تَلوى، وتعمج السيل في الـوادي     : وتَعمج عمج في سيره     :العومج: عمج  
جمويها: الع12(الحية لتلو(مجوَلفي:  الععقال رؤبة باب فَو )13(:  

  ِبَع        ْشِر أْی        ِدیھنَّ وال        ُضْغُبوسا 
  

   الَمْن  ُسوساالَع  ْوَمَجَح  ْصب الُغ  واِة    
                                                  

 .10/249، مادة علج، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 10/250، مادة علجن نفسه )2(
 . 162، الديوان )3(
 . وعرجون أصل رباعي. ، والشاهد أن نون عردون أصلية وليست زائدة10/250، مادة علجن لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
 .10/250، مادة علد، نفسه )5(
 .10/251مادة علس ، نفسه )6(
 . 71، الديوان )7(
 .10/256، مادة علق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
 .106، الديوان )9(
 .10/258، مادة علك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
 .80، الديوان )11(
 .10/328274، مادة عمج، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
 .71، الديوان )13(
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البعد إلى أسفل، وقيل قعر البئر والفج والـوادي، لغـة أهـل             : والعمق: العمق: األعماِق: عمق
  : )2(بة؛ قال رؤ)1(واَألعماق أطراف المفازة. الحجاز، ولغة أهل تميم معيق

   خ   اوي الُمْخَت   َرْقاألْعم   اقوق   اِتم 
  

  ُم     ْشَتِبِھ األْع     الِم كّم     اِع الَخَف     قْ    
شَـِملَهم  : وعمهم األمر عمومـاً   . أخو األب، والجمع أعمام وعموم وعمومة     :  العم :العذمم: عمم  

  : )4(؛ قال رؤبة)3(خالف الخاصة، والعمم العامةُ اسم للجمع: والعامةُ
  أْن   َت إذا م   ا َع   ضَّ بالن   اِس الَع   َدمْ  

  
  أْن      َت َرِبی      ُع األْق      َربیَن َوالَعَم      ْم  

ورجٌل عامن وعمون؛ ومنه    . المقيمون في مكان  : والعمن. أقام: عمن يعِمن وعِمن  : معمِن: عمن  
  :)6(؛ قال رؤبة)5(َأتى عمان: اشتق عمان وأعمن وعمن

  مِّ        نُمَعَن        َوى َش        آم ب        اَن أْو 
  

  َفَھ     ْل ُلَبْیَن     ى ِم     ْن َھ     َوى التََّل     یُّنِ   
التَّحير والتَّردد، وقد عِمه يعمه عمهاً وعموهاً وعموهة وعمهاناً إذا حـادعن    :  العمه :العُمِه: عمه  

  :)8(؛ قال رؤبة)7(الحق
  َوَمْھَم       ٍھ أْطراُف       ُھ ف       ي َمْھَم       ِھ

  
  الُعمَّ    ِھَن أْعم    ى الُھ    َدى ِبالج    اِھِلیْ   

المجاِهـُل،  : واَألعمـاء . جهالَتَهـا :  العمى، ذهاب البصر كُلِّه، وعمايةُ الجاهليـةِ    :أعماؤه: عمى  
  :)10(قال رؤبة. )9(وَأعماء عاِميةٌ على المبالغة
  أََْعم             اُؤُهَوَبل             ٍد عاِمی             ٍة  

  
  ك       أنَّ لََ       ْوَن أْرِض       ھ َس       ما ُؤهُ    

عطَفَه، وعنَشَ الناقة إذا جـذَبها      : د والقضيب والشيء يعِنشُه عنْشاً    عنَشَ العو : المعنُوِش: عنبش  
  : )12(قال رؤبة. )11(إليه بالزمام كعنَجها المعنُوشُ المستَنَفز المسوق

  ْمَث   ة الَح   ِریِشَغ   ْضَبى ك   َأْفعى الِر
  

  َفُق     ْل ِل     ذاَك الُم     ْزَعِج الَمْحُن     وِش  
ورد . المفـاخَرةُ : إذا ساقَه والمعانَشةُ   يعنشهعنَشَه  : يقال. ستَفَز المسوق المعنُوشُ الم : وفسره فقال   

في اللسان المالمنعوس بدل ِشونُع .  

                                                
 .10/283، مادة عمق، لسان العرب منظور، ابن:  ينظر)1(

 .104، الديوان )2(

 .10/287، مادة عمم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 .135، الديوان )4(

 .10/289، مادة عمن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 161، الديوان )6(

 .10/289، مادة عمه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 166، نالديوا )8(

 .10/291، مادة عمى، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 .3، الديوان )10(

 .10/302، مادة عنبش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 .77، الديوان )12(
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الماِعزةُ، والجمع أعنُز وعنُوز وِعناز، والعنْز األنثى من الصقور والنّـسور،           :  العنْز :عنْز: عنز
الع نْزوالعنزةُ السوداءاَأل: قاب، والع2(؛ قال رؤبة)1(كَم( :  

  َوَنكََّب      ْت ِم      ْن ُج      وَءٍة َوَض      ْمزِ   
  

  َعْن          ِزَرٍم أْح          َرَس َف          ْوَق  ِإَو  
اعتَنَفَتُ الـشيء كَرهتَـه     . الخُرقُ باألمر وقلّة الرفق به، وهو ضد الرفق       :  العنْفُ :يعتَِنفْ: عنف  

تَنَفْ األمر اعنفاً واعمشقَّة وع ِهلْته: ِتنافاًووجدت له على4(؛ وأنشد رؤبة)3(ج( :  
   الَعْنف           اَیْعَت           ِنْفَنَأْربٍع ال ِب           

  
  َیْھ       ویَن َش       تَّى َوَیقْع       َن َوْفق       ا     

؛ قال رؤبـة يـصف      )5(وصلة ما بين الرأس والجسد، يذكر ويؤنث      :  العنْق والعنُقُ  :معتَنَقُ: عنق  
  : )6(اآلل والسراب

  ْق اآلِل َوَھْب    َواِت ال    دُّقَ ف    ي ِقَط    عِ 
  

  ُمْعَتن      ْقخاِرَج      ًة أْعناُقھ      ا م      ن   
   :)8(، قال رؤبة)7(اسم موضع:  والعنكثُ،ضرب من النَّبت: العنكثُ: عنكث  

  الَعْنَك   ِثَھ   ْل َتْع   ِرُف ال   دَّاَر ِب   ذات  
  

  دارًا ِل        ذاَك الَرَش        أ الُمَرعَّ        ثِ   
أنَّه بنان العذارى، واحدته غَنَمـةُ؛ وهـو        شجر لَين اَألغصان، يشَبه به البنان ك      :  العنَم :عنَم: عنم  

  : )10(؛ قال رؤبة)9(َأحمر تُشَبه به األصابع المخضوبةوله نَور . مما يستاك به
  َعَنُم      ھُیْب      دیَن أْطراف      ًا ِلطاف      ًا   

  
  إْذ ُح       بُّ أْرَوى َھمُّ       ُھ وَس       َدُمھُ    

: رَ َأمامك، وعن يِعن عنَّاً وعنونـاً واعـتَن        ظَه:  عن الشيء يِعن ويِعن عنَنَاً وعنُونَاً      :عنان: عنن  
ضر12(؛ قال رؤبة)11(والعنان الحبل. اعترض وع(:  

  َرْم    ًال َحب    ا ِم    ْن ُعَق    ِد الَغری    فِ     
  

  ی       فلََِط ى ِعَن       اَنْى َض       اِمٍرإَل         
  :)14(قال رؤبة يصف حماراً. )13(الِعنْه نبتٌ، واِحدته ِعنْهةٌ: الِعنْهه: عنه  

   والَقْی        ُصوماالِعْنَھ        َة َوَس        ِخَط
  

  َتَربََّع      ْت م      ن ُقنَّ      ة الُخْرُطوم      ا   
  

                                                
 .10/299، مادة عنز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 .65، الديوان )2(
 .10/304، مادة عنف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 .180، الديوان )4(
 .10/305، مادة عنق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 .104، الديوان )6(
 .10/309، مادة عنكث لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 .27، الديوان )8(
 .10/310نم، ، مادة علسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 .150، الديوان )10(
 .311-10/310، مادة عنن ن العربلساابن منظور، : ينظر )11(
 . 102، الديوان )12(
 .10/313، مادة عنه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(
 .185، الديوان )14(
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الخاضع األسير، وعنـى اَألمـر   : العاني. )1()َوَعَن ِت اْلُوُج وُه ِلْلَح يِّ اْلَقیُّ ومِ    (  قال تعالى  :يِنعتَ: عنا
  :)3(، قال رؤبة)2(نزل: يعني واعتَنى

  َتْعَتن     يإنِّ    ي َوَق     ْد َتْعنِِ     ي ُأم     وٌر  
  

  ِری   ِق الُع   ْذِر ِإْن َع   َذْرَتِني  َعَل   ى َط  
أتاهـا لـيالً    :  عهر اليها يعهر عهراً وعهوراً وعهارةٌ وعهورةٌ وعاهرها ِعهـاراً          :العاِهر: عهر  

العـاِهر الـذي   : والعِهر والعاِهر الزاني، وحكي عنه رؤبة قال. للفجور ثم غلب على الزنا مطلقاً 
تشهد ابن منظور بما ورد على      ولم يرد لرؤبة شاهد شعري، واس     . اًكان أم فاسق  يتَّبع الشر، زانياً،    
  .)4(لسان ابن يونس

طائر يسمى األخْيـل، والعوهـق      : النشاط واالسِتنان، والعوهق  :  العهقة والعيهق  :العوهِق: عهق
  : ؛ قال رؤبة)5(فحل كان في الزمان األول للعرب تنسب أليه كرام النجائب

  الَعْوَھ      قَح      ْرٌف م      ن نب      ات ف      یھنَّ 
، )6(االنعطاف فيما كان قائماً فمال كالرمِح والحائط، وعاج يعوج إذا عطَف          :  العوج :انعاج: عوج  

  :)7(قال رؤبة
  ِظیِف األْخ َشنِ   ُعوِدى َكال شَّ   واْنعاَج

  
  َبْع      ِد اْق      ِوَراِر الِجْل      ِد والَت      َشنُّنِ   

والعوقُ الرجـل  . جبان هذلية: والجمع َأعواق، ورجل عوق   رجل عوق الخيرعنده     :عوٍق: عوق  
  :)9(؛ قال رؤبة)8(الذي ال خير عنده

   َأْص       َلدِ َع       ْوٍقَف       داَك ِم       ْنُھْم ك       لُّ   
  : )11(، قال رؤبة)10(الطويلة، والعوهج الحيةُ: والعوهج: العمهج: العوهج: عوهج  

  ِبَع        ْشِر َأْی        ِدیھنَّ َوال        ُضْغُبوسا 
  

  صُب الُغ  َواة الع  ْوَھَج الَمن  سوسا  َح    
؛ قـال   )12(عـرج وأقـام   : وعوه علَـيهم  . فناموا قَليالً عرسوا  : السفْر: المعوه: عوه: عوه: عوه  

  :)13(رؤبة
  َخ  َرْقیحِِ ِم ْن َحْی  ُث انْ  َوْف  ُد ال  رِِّبك لُّ 

  
  ْق َج   ْدَب الُمْنطَََل    ش   ْأٍز ِبم   ن َع   وَّه    

  
                                                

 .111، طه )1(
 .10/316، مادة عنا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(
 .163، الديوان )3(

 . 10/320، مادة عهر لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 .10/321، مادة عهق فسهن )5(

 .10/323، مادة عوج، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 .161، الديوان )7(

 .10/338، مادة عوق نفسه )8(

 . 150، الديوان )9(

 .10/335، مادة عوهج، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 .77، الديوان )11(

 .10/344، ، مادة عوهلسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 .106، الديوان )13(
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  :قال رؤبة: المعوه
  َج      ْدِب الُمَن      دَّي َش      ئِیِز الُمَع      وَّه 

  
  ُمواِج           ٍھ أْش           باَھُھ ِباألش           َبِھ  

  .)1(وأراد رؤبة بجدب المنَدى معرِج  
) مد صوته ولـم يفْـِصح     (الذئب عوى الكَلْب أو الذئب يعوي عياً وِعواء         : العِوي: تَعِوي: عوى

  :)3(قال رؤبة. )2(اقَةُ البره عياً إذا لَونْها ِبخَطِْمهاوعوى القوس عطفها، وعوِت الن
  إذا اْمَتَطْین       ا ِنْف       َضًة َأْو ِنْق       ضا  

  
  َتْع  ِوي الُب  َرى ُمْسَتْوِف  ضاٍتٍ َوف  ضا    

 حاسة البصروالرؤية، أنثى، تكون لألنسان وغيره من الحيـوان، الجمـع أعيـان              :العيٍن: عين  
  .عينه والكثرة عيونوَأعين، وأعين وجمع الجمع أ

  :)5(؛ قال رؤبة)4(تَعين الجلد وهو عيب فيه: وِسقاٌْ عين ومتَعين إذا رقَّ فلم يمِسك الماء، تقول منه

  م   ا َب    اُل َعْیِن   ى َكال    َشِعیب الَع    ّینِ  
  

  وبْع   ُض أْع    راِض ال   ُشُجِن اُلجَّ    نِ    
   

غَـتَّ فهـو مغْتـوت، وغَـم فهـو          . وضع يده على فيه   : ه غَتاً  غَتَّ الضحك يغُتُّ   :مغْتُوتُ: غتت
  : )7( يذكر الموت؛ قال رؤبة)6(مغْموم

  َمْغت          وتِكالُھم          ا ُمْغ          َتِمٌس 
  

  َوَكْلَك         ُل الم         اء َل         ُھ َمبی         ُت  
؛ قـال  )8(ناعم والشَّباب العداني الغَـض :  الغدن سعةُ العيش، النَّعمةُ، وشاب غَدودن   :غُدان: غدن  

  :)9(رؤبة
   ال       شَّباِب األْبَل       ِھُغ       َداِنىَِّبْع      َد  

  
   َج  ْرُي ال  ُسمَّھِ وال  َدْھَرَلْی  َت الُمَن  ى    

 وشدة نَهـٍم،   ءاَألكل ِبجفاِْ : الغَذْم. والغَذْم أيضاً األكل السهلُ   . أكل الرطْب اللَّين   الغَذْم: الغُذَّام: غذْم  
  :)11(، قال رؤبة)10(دته غُذَّامةوالغُذَّام ضرب من الحمض واح

  ْع      شیما َعَل      ى ُفْتَرِت      ِھ التَ َغبَّ      ى
  

  ِم     ْن َزَغ     ِف الُغ     ذَّام والَحِطیم     ا     
  

                                                
 .310-10/309، مادة عنم لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

 .15/109، مادة عوى، نفسه )2(

 .80، الديوان )3(

 .10/360، ، مادة عينلسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 . 106، الديوان )5(

 .11/13، مادة غتت،لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 27، الديوان )7(

 .11/18310، مادة غدن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 165، الديوان )9(

 .11/21، مادة غذم،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)10(

 . 185، الديوان )11(



 129

  
َربُّ اْلَم ْشِرِق   (بمعنى واحد، خـالف المـشرق؛ قـال تعـالى           :  الغَرب المغِرب  :الغُراب: غرب

ِعرقٌ في مجـرى الـدمع، والغـارب    : النَّوى والبعد، والغُروب  : ؛ والغربة والغَرب  )1()َواْلَمْغِرِب
 جميع الجمع، والغُـراب الطـائر     : غرابين: األسودان. الكاهل من الخف والغُرباء طَرفاً الوركينِ     

  : )3(؛ قال رؤبة)2(والجمع َأغِْربة
  م     ا َمَنَع     ْت أو عالھ     ا الَعالِھب     ا   

  
   الغارب ا الُغ رابَ َف اْزُجْر ِم َن الَطْی ِر      

مـا غُـزي    : وغَزوت فُالناً َأغْزوه غَزواَ والغَـزوة     . أراده وطَلَبه : زا الشيء غَزواً   غَ :مغٍز: غزا  
  ) 5(؛ قال رؤبة)4(التي عسر ِلقاحها: وطُِلب، والمغْزي من اإلبل

  ِإذَا اُألُم        وُر أوِلَع        ْت ِبال        َشْخِز
  

  الُمْغ  ِزي َوالَح  ْرُب َع  ْسراُء الِلق  اِح     
وَأغْزتْ وما َأشْبهه من ذوات األربعـة       :  إذا عسر حملها   بقَرةُ، وهي مِغزٍ  ت ال َأغَز :مغْزى: ىغز  

  :)7(، قال رؤبة)6(قد َأغْزتْ، فهي مغٍْز: يقال للناقة إذا تَأخر حملها فاستأخر نتاجها
  ْخِزإذا اُألُم        وُر ُأوِلَع        ْت بال        شَّ

  
  الُمْغ  ِزى والَح  ْرُب َع  ْسراُء الّلِق  اِح     

الضعيف اللئيم، زاد وغَس الرجل في البالد إذا دخل فيهـا ومـضى   :  بالضمس غس الغُّ  :غسس  
  :)9(؛ قال رؤبة)8(وهي لغة تميم. قُدماً

  ح       ذاِر ِم       ْن أْرماِحن       ا ح       ذارِ  
  

   ف   ي اَألنھ   ار َغ   سَّك   الُحوت لمَّ   ا    
  :)11(؛ قال رؤبة)10(السواد كالغَسف اختالظ الظُّلْمة:  الغَسم:وغَسمه: غسم  

  َوَغ          َسُمْھط          ًا ُغَب          اُرُه  ُمْخَتِل
  

  ف       اَز ِبَنْجَم       ْى ّس       ْعِدِه ُمَنجُِّم       ھْ   
ِإدنـاء  : غَضوتُ على الشيء، وعلى الشيء وَأغْضيت سـكَت، واِإلغـضاء         : ليٍل غاضٍ : غضا  

  : )13(ال رؤبةق؛ )12(لغة قليلة وأكثر ما يقال لَيٌل غاٍض: الجفون، وأغضى الليل َأظْلَم، وليٌل مغٍْض
  غ   اِضَن ِم   ْن َأْج   واِز َلْی   ٍل  َیْخ   ُرْج

  
  َن     ْضَو ِق     داِح النَّاب     ل النَّواِض     ى     

    
                                                

 . 28، الشعراء )1(

 .27-11/26، مادة غرب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(

 . 170، الديوان )3(

 .11/47، مادة غزا، العرب لسان ابن منظور،:  ينظر)4(

 . 64، الديوان )5(

 .11/45، مادة عزز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 64، الديوان )7(

 .11/48، مادة غسس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 174، الديوان )9(

 .11/51، مادة غسم، لسان العربابن منظور، : ينظر )10(

 . 151، الديوان )11(

 .إنها عرقت من شدة السير فاسودت جلودها: ، يقول11/60، مادة غضا لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 . 82، الديوان )13(
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: ومكان غَـضرم وغَـضاِرم    .  الطين اَألحمر الحر   ما تَشَقَّق من قُالعِ   : الغَضرم :غَضرم: غضرم
  :)2(؛ قال رؤبة)1(المكان الكثير التراب اللَّين الرخِْو اللِّزج الغليظُ: والغَضرم. كثير النَّبِت والماء

  َغ    ضَرُمْھى َص    كَّ َت    َشظَِّممَّ    ا إذا 
  

  ِم  ْن ُص  ْنع أْع  داٍء َوَح  ْوٍض َتْھِدُم  ھْ     
   ِبسفهو فإذا ي مرالِقلِْفعالغَض  

  الضعفُ في البـصر كمـا ينْظـر       : شبه العمِش، والغَطَشُ  : الغَطَشُ في العين  : التغطيش: غطش
  : )4(؛ قال رؤبة)3(ح عينَيه في الشمسهو الذي ال يفت:  ببعض بصره؛ ويقال

  َف      اَلْیوَم َق      ْد َخفَّ      َشني َتْخِفی      شي  
  

  التَّْغِط         یِشَظِر أْرِم         یھُم ب         النَّ  
 الـصبح،  :والغُطاطُ بضم الغين .غطَّسه غَمسه ومقَله :طَّاًغطَّه في الماء يغُطُّه غَ    :بالُغطاط :غطط  

  ؛)5(الـصبح  وهـو أول  و بقية من سواد اللَّيل،     أ النهار، ظَالم آخر الليل ِبضياء أول       الطُِتوقيل اخْ 
  ج

  :)6(قال رؤبة
  اِحُج بالُغط           اطَفَأیُّھ           ا ال           شَّ

  
  ی      اِطَلّم     ا ّت      َصدَّى ِل      ي َذُوو الرِّ   

. وغَطَمطَـم . ِغطم. واسع الخُلُق: ورجل غَطَم. البحر العظيم الكثير الماء : طمالغِِ :الغَطماط: غطم  
َأصواتُ أمواجه إذا تالطمت وذلك أنك تسمع نَغْمة ِشـبه          : وِغطاِمطُه كثيرةٌ . اءكثير الم : غُطاِمطٌ
  :)8(؛ قال رؤبة)7(غَطْ مطْ

  الَغْطم      اِطَس      ْیًال َك      َسْیِل الَزِب      ِد 
  

  وَع          رٍب َع          اِتیَن َأْو َأْنب          اطِ   
  :)10(؛ قال رؤبة)9(كثير: يمظوعدد ِع  

  ّوص     ْلُت ِم     ْن حَّْنَظَل     َة اُألْس     ُطمَّا 
  

   الِغَطمَّ         اوالُغط         اِمَطَع        َدَد  واَل  
ضـربه،  : الضرب بالسوط والعصا والدرة، وغَفَقَه ويغِْفقُه غَفقـاً       :  الغَفْقُ :الغَفَقْ: المغِْفِق: غفق  

قـال   ؛)11(الهجوم على الشيء واَألوب من الغَيبة فجـأةً، والمغِْفـقُ         : والِغفقة المرة منه، والغَفْقُ   
  :)12(رؤبة

  ِد ال  َصْرَصراِن األْمَھ  ِقَم  رَّْت َكِجْل  
  

  الَمْغِف   ِقم   ْن بْع   ِد َمْغ   زاَي وُبْع   ِد      
    

                                                
 .11/57، مادة غضرم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 154، الديوان )2(

 .11/61، مادة غطش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 79، الديوان )4(

 .11/62، مادة غطط، لسان العرببن منظور، ا:  ينظر)5(

 . 85، الديوان )6(

 .11/62، مادة غطم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 86، الديوان )8(

 .11/63، مادة غطم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 182، الديوان )10(

 .11/67، مادة عفق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 180 ،الديوان )12(
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  :)2(؛ قال رؤبة)1(كثرة الشرب، غَفَقَ يغِْفق غَفْقاً، والغَفْقُ من صفة الِورِد: والغَفْقُ
  مْنَتحَِی    ًا ِم    ْن َق    ْصِدِه َعَل    ى َوَف    قْ   

  
  الَغَف قْ َصاِحَب غ اَراٍت ِم َن ال ِوْرِد          

؛ قـال   )3(كثير الغَلَـط  : ورجل غَلُوتٌ في الحساب   . الغَلَطُ سواء، وقد غلت   : الغلت :الغُلوتُ: غلت  
  :)4(رؤبة

  الَغُل         وُتاذا اْس         َتدار الَب         ِرُم  
  

  قل      ت وق      ولي عن      دھم مقت      وت  
الخُبز المخلوط مـن    : والغليثُ.  الخَلطُ؛ الَغْلَتُ خَلطُ البر بالشعير أو الذُّرة       :الغَلْثُ :المغاليث: غلث  

  :)6(قال رؤبة ؛ )5(طة والشعير ورجٌل غَِلثٌ ومغاِلثُ شديد القتالالِحنْ
  الُمَغاِل         ُث اَلِحل         ُس اْش         َتدَّإذا 
  

  َق    ْد َیْعَل    ُم الّل    ُھ العزی    ُز ال    َواِرثُ     
هيجان شهوة النكاح من المـرأة والرجـل   : والغُلْمةُ.  الغُلْمةُ، بالضِم، شهوة الضراب :غُلَمةَ: غلم   

 على غير مكَبه كأنهم صـغَّروا       اَغِْلمةٌ وِغلْمةٌ وِغلْمان، وتصغير الِغلْمة ُأغَيِلمةٌ     : معوغيرهما والج 
وإن لم يقولوه كما قالوا ُأصيبية في تغصير ِصبية وبعضهم يقول غُلَيمـة علـى القيـاس                 . َأغِْلمة

  :)8(؛ قال رؤبة)7(وبعضهم يقول صبية
  ْمك       ا ِم       َن ال       ُدخاِن رُ ُغَلْیَم       ًة

  
  م     ا إْن َع     َدا أْص     َغُرُھم أْن َزك     ا  

  . ِصبيةً على الدخان رمكا-جاء في اللسان بدل غُلَيمةَ  
 والغالء نَقيض الرخِْص، غَال السعر يغْلو غَالء، ممدود، فهوغاٍل وغَِلـي، والدابـة              :ِمغالِة: غال

 وناقـة ِمغْـالت الوهـقْ إذا تَوهقَـت َأخفافُهـا أي             ،مهاِة قوائ فَّ سيِرها غَلْواً وتَغْتَلي ِبخِ    تغْلوُ في 
  :)10(؛ قال رؤبة)9(أسرعت

   الَوَھ      قْ ِمْغ      الةِ ُك      لُّ  َتَن      شََّطْتُھ 
  

   َق    ْرواَء ِھرج    اٍب ُفُن    قْ َم    ْضُبوَرٍة  
قال  ؛)11(النوممصدر لفعل لم ينطق به      ماض والِغماض   الغُمض والغَ  : أغماض ،الِغماض: غمض  

  :)12(رؤبة
  م        اِضالِغ ِن َعْیَنْی        َك َع         أرَّق

  
  َب  ْرٌق َس  َرى ف  ي ع  اِرٍض َنھَّ   اضِ      

  
                                                

 .11/67، مادة عفق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 105، الديوان )2(

 .11/69، مادة غلت، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 26، الديوان )4(
 .11/70، مادة غلث، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)5(
 . 29، الديوان )6(
 .11/77، مادة غلم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . 120، الديوان )8(

 .11/79، مادة غال، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 104، الديوان )10(
 .11/86، مادة غمض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 81، الديوان )12(
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قـال   ؛)1(غمـاض  وأَ وجمعـه غُمـوض    .من االرض  المطمئن المنخفض  :ض والغامض موالغَ
  :)2(رؤبة

  باألْغم      اِضَل      ْیَس ِبأْدن      اٍس وال  
  

  اْرِتكاض ي َأْنَت اْمُرٌء في الَمْجِد ُذو      
فسد من كثرة األنداء عليـه فوجـدت        : غْمِق غَمقاً، وهو نبات غَِمقٌ     غَِمقَ النبات ي   :الغَمقْ: غمق  

  :)4(؛ قال رؤبة)3( ندى وثقل ووخامةٌالمطر: الغَيثُ: وغِمقَتْ األرض غَمقاً. لريحه خمةً وفساداَ
  الَغَم     ْق یْخ     ِبْطَن أْن     داَء جوازئ     ًا

  
   َن  ضَّاخِِ اْلُب  َوقْ  ِم  ْن ب  اكِر الَوْس  ِمىّ    

؛ قـال  )5(غَناِدبـا  لحمة صلبة حوالي الحلقوم والجمع غَنـادب : الغُنْدبة والغُنْدوب  :غَناِدب: غندب  
  :)6(رؤبة

  َغنِادب         ا ُتْح         َسُب ف         ي أْرآِدِه  
  

  أْرَأُس َل      ْو َتْرِم      ى بھ      ا َكباِكب      ا   
  . ِشبه غُلدتَيِن في النَّكَفَتْيِن، وقيل هما اللَّوزتاِن: الغُنْدبتاِن  

؛ قـال   )7(غَيلَِم الماء في منْبع اآلبار واألعين، وبحر ذو غَينَف أي مـادة           : الغَينَف :غَينٍَف: غنف
  : رؤبة

  ون       وزي َغْیَن       ٍفَنْغ       ِرف م       ن ذي  
جمع المغَويـاتُ،   : مغَواةٌ. الضالُل والخَيبة، غَوى بالفتح، غياً وغَِوي غَوايةً      :  الغَي :اِةِمغو: غوى  

 وهي حفرة كالزبية تُحتَفَر للذئب ويجعل فيها جدي إذا نظـر            اةٌ واحدتها ِمغْو  ،الواوبالتشديد وفتح   
  :)9(؛ قال رؤبة)8(الذئب إليه سقط عليه يريده فيصاد، ومن هذا قيل لكل ِّ مهلَكَة مغَواةٌ

  وَلْیل        ٌة َیْحِفُزھ        ا َی        ْوٌم ح        ادْ   
  

   الَفَت     ى ِبالِمْرص     ادْ ُمَغ     وَّاِةإل     ى   
؛ قـال  )10(غَيـثٍ  االصُل المطر، ثم سمي ما ينْبتُ بـه غَيثـاً         : المطر والكَُأل، وقيل  : غَيٍث: غيث  

  :)11(رؤبة
  َأَن      ا اْب      ُن اْن      ضاٍد إلْیھ      ا ُأْرِزى   

  
  أْغ     ِرُف ِم     ْن ِذي َح     َدٍب َوأوِْزى   

  . غيث بدل حدب: ورد في اللسان  
  ؛ )12(وافيـة الـشَّعر كثيرتـه     : وِلمة غَيـساء  .  َأغْيس ، والمذكر ةُممن النساء النَّاعِ  : غَيس: غيس

  

                                                
 .11/86، مادة غمض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 82، الديوان )2(

 .11/87، مادة غمق، العربلسان ابن منظور، :  ينظر)3(

  . 105، الديوان )4(
 .11/91، مادة غندب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 170، الديوان )6(

 .11/92، مادة غنف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

فَر للذئب، ويجعل فيها جدي إذا نظر الذئب حفرة كالزبيةُ تُح: ، والمغْواة في بيت رؤبة القَبر، والمغواة11/103، مادة غوى، نفسه )8(
 .11/104إليه سقط عليه يريده، فيصاد، ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة غوى، 

 . 38، الديوان )9(

 .11/106، مادة غيث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 64، الديوان )11(

 .11/108، مادة غيس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
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  : )1(قال رؤبة
  ِغْی       ساَرَأْی       َن ُس       ودًا وَرَأْی       َن 

  
  ف    ي ش    ائٍع َیك    ْسو اللِّم    ام الِغی    سا    

و . وقيل تغيّفَ مر مرّاً سهالً سـريعاً . مشى ِمشْية الطَّوال  : و تَغَيّفَ . تَبخْتَر: تَغَيّفَ: َأغْيفُ: غيف  
  : قال رؤبة. )2(غَيّفَ الفَرس إذا تعطَّفَ ومال في َأحد جانبيهتَ

   َغْیف                انيَُّأْغَی                ُفوَھ                َدٌب 
: اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتَى أو لـبن الحبلـى والِغيـلُ             : الغَيُل: غيل: ِغيل: غيل  

  :)4(ؤبة؛ قال ر)3(جماعة القَصب والحلْفاء والجمع َأغْيال. الشجر الكثف الملتف
   َق   ْصباَء َوِخ   یٍس ُمْخَتَل   ْق ِغی   لف  ي  

  
  ال َتْلَت   ِوي ِم    ْن ع   اِطٍس َوال َنَغ    قْ    

حرف تَهج، وهو حرف مجهور مستعل، يكون َأصأل ال بدالً وال زائداً،            : غين الغين : مغِْيِن: غين  
     ناً: وقيل. والغين لغة في الغيم، وهو السحابنَتْ غَيقَ: النون بدل الميم، وِغيطب وأغـان  . ها الغـيم
  :)6(؛ قال رؤبة)5(الغين السماء أي َألْبسها وأطْبقَها

  أْم     سى ِب     الُل ك     الَرِبیِع الُم     ْدِجنِ 
  

  ُمْغ    ِیِنَأْمَط    َر ف    ي أْكن    اِف َغ    ْیٍم     
  .  َأمطَر في أكناِف غَيٍن مغْيِن: ورد في اللسان  

 
الفَُؤاقُ الريح التـي    . اشتكى فائقة : ِئق فَأقاً، فهو فَِئقٌ مفئقٌ    العنق، وفَ ِعظم في   :  الفاِئقُ :تَفَأَْق: فأٌٌق

  :)8(؛ قال رؤبة)7(تفرج: تخرج من المعدة، لغة في الفُواِق، وقد فََأق يفَْأقُ فَُؤاقاً وتَفََأق الشيء
  ُیغ      ِشیِھ ِم      ْن أْكف      اِلِھنَّ الَمْزَلق      ا 

  
  ق        اأَََتَفأْوفََ        كَّ ِحْن        َوْى َقَت        ٍب    

 إذا  وطاء يكون للمشاجر، وقيل الهودج وفْأمته تَفئيما، ورحـل مفْـَأم ومفَـّأم            : الِفئام: متَفْئي: فَأم  
  :)10(؛ قال رؤبة)9(وسع أسفَله: وسعته، وفأم الهودج وَأفَْأمه

  أْحَق      َب َیْح      ُذو َرَھَق      ى َقْی      دوما 
  

  َتْفِئیم     اَع     ْبًال َت     َرى ف     ي َخْلِق     ِھ   
والفتـق الخـصب وسـمي بـذلك     . شقه: الف الرتْق، فَتَقَه يفْتُقُه ويفِْتقُه فَتْقاً  الفَتْق خ  :الفَتَقْ: فتق  

  :)12(؛ قال رؤبة)11(األرض بالنبات إلنشقاق
  الَخَل  ْقاك  الثْوِب ْأِوي ِإَل  ى َس  ْفعاَء َب  
  

  الَفَت  ْقَل  ْم َت  ْرُج ِرْس  ًال َبْع  َد َأْع  وام      
                                                  

 . 70، الديوان )1(

 .9/270، مادة غيف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(
 .11/512، مادة غيل، نفسه )3(

 . 106، الديوان )4(
 .3/316، مادة غين، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 163، الديوان )6(
 .11/118، مادة فَأق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 111، الديوان )8(
 .11/118، مادة فأم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 185، الديوان )10(
 .11/123، مادة فتق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 107، الديوان )12(
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تْ إليه النفس، فَتَك يفِْتك ويفْتُك فَتْكاً وِفتْكـاً وفُتْطَـاً           ركوب ما هم األمور ودع    :  الفَتْك :فَتْك: فتك
انتهـز مـن فقتلـه      : الفُتَّاك، وفَتَك بالرجـل فَتْكـاً     : الجِريء الصدِر، والجمع  : والفَاِتك. وفُتُوكاً
  :)2(؛ قال رؤبة)1(أوجرحه

  ل   ْیَس اْم   ُرٌؤ َیْم   ِضى ب   ھ َم   َضاُؤهُ   
  

   َدھ       اُؤُهَفْتِك       ِھ ِم       ْن اْم       ُرٌؤإّال   
 )3()َی ْوَم ُھ ْم َعَل ى النَّ اِر ُیْفَتُن ونَ          ( :ختبار، قال عز وجل   بتالء واالمِتحان واال   الِفتْنة واال  :نِِمفْتِِ: فتن  

، )4(هـا  إذا أحب  ويسمى الصائغ الفَتَّان، وكذلك الشيطان؛ وفَِتن الرجل بالمرأة وافْتَتَن        . أي يحرقون 
  :)5(قال رؤبة

  الُمْف   َتِنْعراض   ًا ِل   ِدیِن  ُیْعِرْض   َن ِإ
  

  ْت      َبِنَوالَغ      ىُّ َمْجُل      وٌب ِلَھ      مِّ األَ    
  : )6(وقوله أيضاً  

  إنَّ      ي َوَبع      ُض الُمَفتین      یَن داُوودْ  
  

  ویوُس      ُف ك      ادت ب      ھ الَمكایْی      د   
 القـدرة رفيـع     عظـيم  فَخُم الشيء يفِْخم فَخامة بالضم أي ضخُم ورجل فَخْـم أي             :األفْخَم: فخم  

  : )8(ل رؤبة؛ قا)7(الشأن
  اَألْفخم         اَنْحَم         ُد َمْوالن         ا اَألَج         لَّ  

 عوج وميٌل في المفاصل كلِّها، ِخلْقةً أو داء كَأن المفاصل قد زالت عـن موضـعها                 :أفْدع: فدع  
عوهي صفة غالبة نحراف أصابعه،الظليم ال: واألفد .عَأفْد كم10(؛ قال رؤبة)9(مائل: وس(:  

  یِح ُتْلق  ى الَخْیَلع  ا َطْعن  ًا َك  َنْفِض ال  رِّ 
  

  أْف  َدعاَع  ْن َض  ْعِف أْطن  اٍب َوَس  ْمٍك   
  . أفدع، ورد في اللسان أفرعا: فجعل السمك الماِئل  

فدغ رأسـه وثَدغـه إذا رضـه         . شيء أجوفُ مثل حبة غب ونحوه      وشَدحه :الفَِدغُ :فِْدغُِم :فدغ
  :)12(قال رؤبة ؛)11(وشَدخَ

  ِمْف       َدِغ ِم       َدٍق مق       اِذیَفِمنِّ       ي 
  

  إن َل  م َی  ْدَمغِ ال  ّرْأَس ُی  وِھي ِعظ  اَم    
    

                                                
 .11/124، مادة فتك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 4، الديوان )2(

 . 13، الذاريات )3(

 .11/125، مادة فتن، ن العربلساابن منظور، :  ينظر)4(

 . 161، الديوان )5(

 . 172، نفسه )6(

 .11/139، مادة فخم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 184، الديوان )8(

 .11/141، مادة فدع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 91، الديوان )10(

 .11/142، مادة فدغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 98، الديوان )12(
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 )1()َأْی َن اْلَمَف رُّ   ( :الكَتيبةُ المنهزمة، قال تعالى   : الفُرى. الروغان والهرب :  الفَر والِفرارً  :افْتَّر: فرر
   :)3(؛ قال رؤبة)2(استنشقه: ضحك ضحكاً، أي أبدى أسنانه وافْتر الشيء:  وافْتَر اإلنسان

  راَح بھ      ا ف      ي َھْب      َوٍة ُم      ْسَتْنھِِقا 
  

   َن        ُشوقًا ُمْن        َشقااْفَت        رََّكَأنََّم        ا   
. وُأفْرز نَِصيبه عزلَ  . الِقطعةُ منه، والجمع َأفْراز وفُروز    :  فَرز العرق فَرزاً، والِفرز    :وفَرِز: فرز  

زتَ: والفَروبِئن بين رطْمبين الجبلين، موضع م جِنالفَر5(؛ قال رؤبة يصف ناقة)4(ي(:  
  زِّأْو َب      َشَكى َوْخ      َد الَظِل      یم النَّ        

       
   َوَف    ْرِزك    م ج    اَوَزْت ِم    ْن َح    َدٍب    

أوُل تَباشـيره لتَقَـدمها     :وأفْرطَ الصباح  .طاًويفَرط فُر  فَرطَ، الفارط المتقدم السابقُ،   :الفُرِط :فرط  
  :)7(ال رؤبةق ؛)6(وإنذارها بالصبح،واحدهافَرطٌ

  ْرُت      ُھ َقْب       َل الَغَط      اِط الُلغَّ       طِ  باكََ
  

  َوَقْب     َل َج     ْوِنّي الَقَط     ا الُمَخطَّ     ط     
  الُف      رَِّط  إْف      راُط ال      صباحَوَقْب      َل  

  
  ئاِب الُم        یَِّطَوِوْرِد َمّی        اِط ال        ذّ   

لصالح وفَـرَّقْ    الفرقُ خالف الجمع، فرقَه يفْرقُه فَرقاً وفَرقه وقيل فرق ل          :مفْروٍق: مفِْرِق: فرق  
   :)9(وقال رؤبة)8(والمفرق فارق الرشد. لإلفساد تفريقاً

  ُفف   ِرِقَحتَّ   ى اْنَتَھ   ى َش   ْیطاُن ُكّل   ى  
  

  َلْھ    ُوِقْیَب ذا التََّحتَّ    ى رَأْی    َن ال    شَّ    
  :)11(قال رؤبة.)10(اسم جبل: مفْرق  

  َوَرْع     ُن َمْف     ُروٍق َت     ساَمى ُأَرُم     ْھ
  

  َحَدُم     ْھَوال     َدوُّ َھ     ْسھاُس ال     َدِوّي    
. دلْك الشيء حتى ينقلع ِقشْره عن لبه كالجوز، فََركَه يفْركـه فَركـاً فـانْفَرك       :  الفَرك :ِفرٍك :فرك  

فَِركهـا وفَركـٍا وِفركـاً أي       : البغْضةُ عامة، ويقـال للرجـل     : طعام، والِفرك بالكسر  : والفَريك
  :)13(؛ قال رؤبة)12(أبغضها

   َوَع    َشْقِف    ْرٍكول    م ُی    ِضْعھا َب    ْیَن 
  

  ال َیْت  ُركُ  الَغْی  َرَة ِم  ْن َعھ  ِد ال  شََّبقْ    
    

                                                
 . 10، القيامة )1(

 .11/151، مادة فرر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(

 . 111، الديوان )3(

 .11/152، مادة فرز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 . 64، الديوان )5(

 .، واإلفراط واإلعجال والتقدم11/162، مادة فرط، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 84، يوانالد )7(

 .11/171، مادة فرق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 179، الديوان )9(

 .11/171، مادة فرق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 156، الديوان )11(

 .11/173، مادة فرك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 . 104، الديوان )13(
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الحلب، وفَشَّ الناقة يفُشُّها فَشّاً وفشَّ      : الفَشُّ.  تَتَبع السرِق الدوِن، فَشَّه يفُشّه فَشّاً      :الفَشُوِش: فشش
 )1(الضروط، الرخوةُ : شُوشُ من النساء  والفَ. الفَسو: نكحها أسرع حلبها  والفَشُّ    : المرأة يفُشُّها فَشاً  

  :)2(قال رؤبة 
  أْص    ِبْح َفَم    ا ِم    ْن َب    َشر م    ْأروشِ  

  
  الَف   ُشوِشَواْزُج   ْر َبن   ي الَنَجاَخ   ِة     

؛ )3(النشاط، والفَشَقْ انتشارالنفْس على الِحـرص     : بالتحريك والشين معجمه  :  فَشَقْ :الفَشَقْ: فشق  
  :)4(قال رؤبة يذكر القانص

  ْن َمْقَع     ِدِه والُمْرَتَف     ْقأْج     َوَف َع     
  

  الَف َشقْ ْفُس ِمَن الِح ْرِص     َفباَت والنَّ   
المكان الواسع من األرض، والفعل فَضا تَفْضو فُـضواً فهـو           : الفَضاء: امفضاه: الفاضي: فضا  

  :)6(؛ قال رؤبة)5(فاٍض
  َأْف    َرَخ َق    ْیُض َبْی    ِضھا الُمْنق    اض   

           
  لفاض    ياَع    ْنكم، ِكرام    ًا بالمك    ان   

  :)8(؛ قال رؤبة)7(المتسع: واسع، والمفضى: المفْضاة الشريم، وهي المفْضاةُ من النساء، ومفٍْض  
   إل     ى ُمْنخ     اِق  ُمْف     ضاھاَخْوق     اء 

  
  إذا ج     رى م      ن آِلھ      ا الَرْق      راقِ   

وفـضاضه  وفَرضـتُّه   كـسوتًه    :فهو مفْضوض  فَضضتُ الشيء َأفُضه فَضاً،    :فَضاض: فضض  
  :)10(قال رؤبة ؛)9(الكثير الواسع:  والفَضفاض.ما تكسر منه :اضه وفَضاضتُهوِفض

  َكال      َصِبْر َب      ْوٍل َف      ْضفاَضَی      ْسُعْطَنُھ 
  وعيش فضفاض: ،ةٌ واسعفاض12(؛قال رؤبة)11(كثيرة اللحم مع الطوِل :وجارية فض(:  

  الرَّْض    راِضأْزم    اَن ذاُت الَكَف    ِل  
  

  َف     ْضفاِضھا الِن ف     ي ُب     ْدَرْقراَق     ٌة  
؛ قال  )13(ِغلظٌ خَِشن : ذو فَظاظه : الخشن الكالم، وقيل الفظ الغليظ ورجل فَظُّ      :  الفظُّ :الفظاظ: فظظ  

  :)14(رؤبة
  َلمَّ        ا َرَأْبن        ا ِم        ْنُھُم ُمْغتاظ        ا   

  
  والِفظاظ      اَتْع      رُف ِمْن      ُھ الُل      ْؤَم   

    
                                                

 .11/184دة فشش، ، مالسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 77، الديوان )2(

 .11/184، مادة فشق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 107، الديوان )4(

 .11/194، مادة فضا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 82، الديوان )6(

 .11/194، مادة فضا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 116، الديوان )8(

 11/193، مادة فضض، لسان العرب منظور، ابن:  ينظر)9(

 . 173، الديوان )10(

 .11/193، مادة فضض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 81، الديوان )12(

 .11/199، مادة فظظ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(

 . 177، الديوان )14(
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  : )2(؛ قال رؤبة)1(به فَكَك فَكَكْتُ الشيء فانْفَك الشيء خَلَّصته، ويقال أصا:الفَكك: فكك
  ھاَجَك ِم ْن أروى َكُمْنھ اِض الَفك كْ       

  
  ھ       مٌّ إَذا َل       ْم ُیْع       ِدِه َھ       ٌم َفَت       ْك  

دهر لم يخلَق الناس فيه بعد، وهو زمن النبـي نـوح عليـه              :  على وزن ِهزبر   :حلالِفطَ: فطحل  
رة فيـه ِرطابـاً، روى أنـه    الصالة والسالم، سئل رؤبة عن قوله الِفطَحل، فقال أيام كانت الحجا    

؟ )3(ما ِسنُّك؟ ما مـن مالُـك      : نزل الماء من المياه فأراد أن يتزوج امرأة فقالت له المرأة          ) رؤبة(
  : )4(نشدها يقولفأ

 َنْق    ِدي َوَفلَّ    ْت إْبِل    ي    َلمَّ    ا اْزَدَرْت
  

  َتَألََّق           ْت َوات           صلت ِبُعْك           لِ    
ِلَفُقْل    ُت َل    ْو ُعمِّ    رُت ِس    نَّ الِح    سْ      

 
  الِفطْح     لْم     َر ن     وٍح َزَم     َن   أْو ُع  

 أي تَعجبـون    )5()َفَظْل ُتْم َتَفكَُّھ ونَ   ( :قـال تعـالى   : لَـج ومـضى   :  فَكَن في الكذب   :التَّفَكُّن: فكن  
  : )7(؛ قال رؤبة)6(وتندمون

  َأَم     ا َج     زاُء الع     اِرِف الُم     ْسَتْیِقنِ  
  

  ال          َتَفكُِّنِعْن          َدِك إالَّ حاج          ُة    
واحد من النجوم، ويجوز أن يجمع علـى        : ار النجوم، والجمع أفْالك، والفَلَك     الفَلَك مد  :فَِلك: فلك  

 ؛)8(رجل فَِلك جافي المفاصل، وهو العظـيم األلْيتَـين      ، و فُعل، والفلك بالضم السفينة تذكر وتؤنث     
  :)9(قال رؤبة

  َفِل      ْكوال َش      ٍظ ق      ْدٍم وال َعْب      ٍد   
  

  َیْرِبُض في الَرْوِث َكِبْرَذْوِن الرََّمكْ      
بِطـر، وهـو مـن    : أن تدخل األسنان العليا إلى الفم، وفَِقم الرجُل فَقَماً :  الفَقَم في الفم   :فَقَمه: فقم  

   :)11(؛ قال رؤبة)10( ألن البطر الخروج عن االستقامة واالستواء؛ذلك
  َوَحَط      ُب الن      اِر ِثق      اٌل ُحَزُم      ھْ   

  
   َوَتْح        ِسُمْھَتْرأُب       ھُ َفَل       ْم َت        َزل    

  َفَقُم     ْھْن داِئ     ِھ َحتَّ     ى اْس     ْتقاَم ِم                
  

  َوَل   ْم َت   َدْع ف   ي َغْی   ِر ُظْل   ِم َتْظِلُم   ھْ     
وفَنَخَ رْأسه بالشيء يفنخه فَنْخاً على ذلـك مثـال، فـتَّ            . أثخنه: يفنَخُه فَنْخاً وفُنوخاً  : تَفَنَّخْ: فنخ              

 :والفَـنْخ . ا، شقه أو لـم يـشقه  هو ضربك إياه بالعص: عظمه من غير شٍق بين وال إدماء؛ وقيل    
  : قال رؤبة)12(الغلَبة والقهر

   بھ            نَّ الَمْج            داَتَفنَّْخن            الّم            ا 
  

                                                
 .11/211، مادة فكك، لسان العرب:  ينظر ابن منظور،)1(
 . 117، نالديوا )2(
 .11/196، مادة فطحل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 128، الديوان )4(
 . 65، الواقعة )5(
 .11/212، مادة فكن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 . 161، الديوان )7(
 .11/222، مادة فلك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

  . 117، الديوان )9(
 .11/209، مادة فقم، لسان العربر، ابن منظو: ينظر )10(
 . 152، الديوان )11(
 .11/227خ، ن، مادة فلسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
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وناقة فُنُقْ إذا كانت فَتية لَِحمةً سـمينة،     . النَّعمة في العيش  :  الفَنَقُ والفُناق والتَّفَنُِّق، كله    :فُنُقْ: فنق
  :)2(؛ قال رؤبة)1(إذا كانت عظيمة حسناء: وكذلك امرأة فُنُق وفُنثقْ

  َتَن      شََّطْتُھ ُك      لُّ ِمْغ      الِة الَوَھ      قْ   
  

  ُفُن    ْق ِھْرھ    ابَم    ْضُبوَرٌة َق    ْرَواُء   
أول ِفقْرة من العنق تلي الرأس، والجمع ِفهاقٌ وهو العظم          :  الفَهقة :المنْفَهقْ: فَيهق: الفَهقَة: فهق  

  :؛ قال رؤبة)3(الذي يسقط على اللهاة، فيقال فَُِهقْ الصبي
   حت        ى َتْن        َدِلقْ الَفْھَق        َةق        د َیَج        ُأ  

  :)5( قال رؤبة،)4(وتَفَهق، كله اتسع  
  َرنَّ      ُتُھْم ف      ي ُل      جِّ َلْی      ِل َس      ْرَدقا 

  
  َفْیَھق  اَوإْن َعَل  ْوا ِم  َن فْی  ِف َخ  ْرٍق      

  :)7(وقال، )6(اتسع: وانفهقَ الشيء  
  الُمْنَفھ قْ َواْنَشقَّ َعْنھا َصْح َصَحاُن     

  
  أَََش اَءاتِ  الُع َرقْ  َزورًا َتَجاَفى َع ْن       

فإذا أضيف ُأعـرب، الفُـوقُ مـشَقَّ    ،  فَوقُ نقيض تحت ويكون اسماً وظرفاً، مبني  :الفَوقْ: فوق  
رأس السهم حيث يقع الوتر وحرفاه زنَمتَاه، وإذا كان في الفُوِق ميل أو انكسار في إحدى زنَمتَيه،                 

قـال   ؛)8(الـوتَر، والجمـع أفْـواق     : واقٌ وفُوق السهم  فذلك السهم أفوق، وفعله الفَوقْ والجمع َأفْ      
  :)9(رؤبة

  الُف    َوْقَك    سََّر ِم    ْن َعْیَنْی    ھ َتْق    ِویُم  
  

  وم      ا ِبَعْیَنْی      ِھ َع      واوِیُر الَبَخ      قِْ    
الفَيشةُ الـذكر المنـتفخ، والجمـع       : الكَمرة، وقيل : والفَيشةُ. أعلى الهامة : الفَيشةُ: الفَيوِش: فيش  

  : )11(؛ قال رؤبة)10(ضعيفٌ جبان: رجل فَيوشٌفَيشٌ؛ و
  ِب      الَفُیوِشِم      ْن ُم      ْسَمِھرٍّ َل      ْیَس 

  
  إنِّ         ي إذا َحمَّ         َشِني َتْحِم         یشِ    

  . وال شيء عندهيفْخَر هو أن : فخَر، وقيل: وفاشَ الرجل فيشا وهو فَيوشٌ  
  :قال رؤبة )12(مات:  وفَيظاناًفاظَ فيظاً وفُيوظاً وفُيظُونةً. مات: الرجُل، بمعنى:  فاظ:فُاظا: فيظ

  ى ِش       ْلُوُھم ُلفاظ       ا  َأم       َسواَألْزُد
  

  فاظ       ا َم       ن ُمُھال َی       ْدِفُنوَن م       ْن  
  

                                                
 .11/229، مادة فنق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 104، الديوان )2(

 .11/234، مادة فهق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 .235-11/234، مادة فهق، نفسه )4(

 . 110، الديوان )5(

 .11/235، مادة فهق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 106، الديوان )7(

 .11/240، مادة فوق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 107، الديوان )9(

 .11/250، مادة فيش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 77، الديوان )11(

 .11/252، مادة فيظ، عربلسان الابن منظور، :  ينظر)12(



 139

ومؤنثها الفَيفـاة، وجمعهـا     . المفازة ال ماء فيها وجمع الفَيفي فيافٍ      : الفيفُ والفَيفاة : َأفْياٍف: فيف
  : )2(قال رؤبة. )1( طريق بين جبلين فَيفٌكل. الصحراء الملساء، وهن الفيافي: والفيفاء. الفَيافي

  َمِھی        ُل أْفی        اٍف َلھ        ا ُفُی        وفُ  
  

  أْن     َت إذا م      ا اْنَح      َدَر الَخ      ِشیفُ   
   

 القابض، :وفي أسماء اهللا تعالى   .القبض خالفُ البسِط ،قَبضه يقِْبضه قَبضاً وقَبضه       :قَباضةٌ: قبض
  ِسكمالـسوق والقـبض    )4 ()َوَیْقِب ْضَن َم ا ُیْم ِسُكُھنَّ ِإلَّ ا ال رَّْحَمنُ          ( :ىقال تعال  :)3(الرزق هو الذي ي 

  :)6(قال رؤبة ؛)5(السريع
   َب      ْیَن الَعنِی      ِف والَلِب      قْ َقّباض      ٌة

  
  َفْقُمْقَت     ِدَر ال     َضْیَعِة َوْھ     واُه ال     شَّ  

انضمام مـا   : والقَبوةُ. المرأة التي تلقُط العصفر   : جمعه ِبَأصابعه، والقابيةُ  : الشيء قَبواً : تقبى: قبا  
والقَبا ضرب من الشجر، والقَبا تَقْويس الشيء، وتَقَبى الرجل فالناً إذا أتاه من قبـل               . بين الشفتَين 

  : ؛ قال رؤبة)7(قفاه
   َاْثَب          َت اَألناِئب          ا  َتَقبَّ          ى  وإْن

  
  ف   ي ُأمھ   ات ال   رَّْأِس، ھْم   زًا واِقب   ا   

  :)9(؛ قال رؤبة)8(مكذوب: مقْتُوتُ ،والنميمة الكَِذب المهيُأ :القَتُّ: مقتوت: قتت  
  اذا اْس         َتَداَر الَب         َرُم الَغُل         ُوت  

  
  َمْقُت      وُتُقْل      ُت وَق      ْوِلي ِعْن      ُدھم   

المِسن وفيه بقية وجلَد، وإذا ارتفع فوق المِسن وهِرم، وجمل قَحر، والجمـع     :  القَحر :القُحِر: قحر  
  :)11( قول رؤبةومنه؛ )10( يقال في الرجل إالَّ قَحرال: َأقْحر وقٌحور، قال بعضهم

  الُقحَّ    ِرَتْھ    ِوي َرُؤوُس الق    اِحراِت 
  

  إذا َھ    َوْت ب    ین الُلَھ    ى والَحْنَج    رِ    
  :)13(؛ قال رؤبة)12(ِقلق ووثَب واضطرب: الوثْب والقَلَقُ، قَحز يقْحز قَحزاً:  القحز:القَحِز: قحز  

  ِزالَقْح         إذا َتَن         زَّي ق         اِحزاُت 
  

  َعْن      ُھ َوَأْكَب      ى َواِق      ذاُت الرَّْم      زِ   
  

                                                
 .11/252، مادة فيف، لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

 . 178، الديوان )2(

 .11/10، مادة قبض، لسان العربابن منظور، : ينظر)3(

 . 19، الملك )4(

 .11/11، مادة قبض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 105، الديوان )6(

 .12/19، مادة قبا، ربلسان العابن منظور، :  ينظر)7(

 .12/19مادة قتت،  ،نفسه  )8(

 . 26، الديوان )9(

 .12/28، مادة قحر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 60، الديوان )11(

 .12/28، مادة قحز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 . 64، الديوان )13(
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كـل شـاق   : قحم )1(الكبير المسن، وفوق المسن، مثل القَحر، واألنثى قَحمه      : القَحم: واقْلَحم: قحم
  :)3(قال رؤبة ؛)2(صعب من الحروب وديون والكوارث

َح    ضَّ وال َیْعَل    ُم م    ا ف    ي أْج    الْد    
  

   األْرف    اِدِم    ْن ُقَح    ِم ال    َدْیِن َوُزْھ    دِ   
  :رؤبةوقال   

  رأی      َن  َقْحم      ًا ش      اَب واْقَلَحّم      ا  
  

  ط      ال علی       ھ ال       دَّْھُر فاْس       َلَھّما    
هو الذي يقدم األشياء ويضعها في موضـعها،        :  في أسماء اهللا تعالى المقَدم     :القُدامى: قَيدوم: قدم   

  :)5(؛ قال رؤبة)4(ض الحديثنقي: والِقدم: والِقدم. والقَديم على اإلطالق هو اهللا عز وجل
  َقْی      ُدوماأْحَق      َب َیْح      ُذو َرَھقََ      ى 

  
  َع     ْبًال َت     َرى ف     ي َخْلِق     ِھ َتْفئیم     ا    

قال رؤبة فـي قُـدامى       ،  )6(القوادم أربع ريشات في مقََدم الجناح، الواحدة قاِدمة وهي القُدامى         و  
  :)7(الريش

  َب      ت م      ن َجناِح      َك الُغ      دافِ ُركِّ
  

َن الَخ     َوافي   ال ِم     الُق     داَمىِم     َن   
. الترامي؛ وقذف المحصنة سبها   : رمى، والتَّقاذُفُ : قَذَفَ بالشيء يقِْذفُ قَذْفَاً فانْقَذَف    : ِقذاِف: قذف   

  : )9(؛ قال رؤبة)8(والقذف ما َأطَقْتَ حملَه ِبيدك و رميته
  ُش     ْبَت َل     ُھ َش     وبًا ِم     َن ال     ذَُّعافِ 

  
   ق          رافَوُھ         َو َألْع          داِئَك ذو    

: والقـرار والقـرارةُ  . ر فيه المـاء ما قَ: القرارةُ والقرار. البرد عامةً بالضم  :  القُر :قارورة: ررق  
 قال  ؛)10(وتسمي المرأة بالقارورة، على التشبيه بالقارورة من الزجاج لصفائها        . المطمئن المستقر

  :)11(رؤبة
  ق     د َق     دََّحْت ِم     ْن َس     ْلِبھنَّ َس     ْلبا   

  
  ِن َف     صاَرْت َوْقب     ا الَع     ْیق     اُروَرُة  

الجمع والكسب والضم من ههنا وههنا يضم بعضه إلى بعض، وقَـرشَ            : القَرش: قُروُش: قرش  
       شت القومشاً وبه سميت قُريش وتَقَرشُ قَرقْرقِْرشُ ويقـال   )12(والتقريش االكتـساب  . تجمعوا: ي ،

  : )13(رؤبة
  ش   حٌم وَمْح   ٌض ل   یس بالَمْغ   ُشوِش   

  
  ُت لھ         م َتْحِف         یش ُأالَك َحفَّ         ْش  

                                                  
 .12/31، مادة قحم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 .نفسه والصفحة نفسها )2(
 . 38، الديوان )3(
 .12/41، مادة قدم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
 . مقَدمه وصدره: أي أنا في مشي قُدماً، وقَيدوم كل شيء. 185، الديوان )5(
 .12/41، مادة قدم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 . 100، الديوان )7(
 .12/48، مادة قذف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
 . 99، الديوان )9(

 .12/65، مادة قرر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 13، الديوان )11(

 .12/28، مادة قرش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 . 77، الديوان )13(
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   ُخُروِش  ىَفْرض ى وَم ا َجمَّع ُت ِم ْن     
  

  ف    ي َوْخ    ِط َبْی    ٍع ل    یس ِب    الَتْغِبیشِ    
  ورد في اللسان خروشي بدل قروشي   

وقـرع  . وقََرعتُ الباب َأقْرعه قَرعاً   . المقْرع: قَرع الرأس :  القَرع :يقْرع: لقارعاتا: َأقْرع: قرع
عةَ وأقْرهاالدابكفَّها به وكبح عقْر2(؛ قال رؤبة)1( الدابة ِبلجامها ي(:  

   َعنِّ       ى ِلج       اٌم ُیْلِجُم       ھْ  ُأْقَرَع       ھ
  

  ُم     ْھَذ ُمِج     دٍّ ِمْعَن     ّضاِضَوَع    ضُّ    
  اهيةُ: واالقارعِر وهي الد4(؛ قال رؤبة)3(الشدائد، والقارعةُ الده(:  

  َكْعَكْعُت          ُھ ب          الرَّْجِم والتََّنجُّ          ھ
  

   الُك   دَِّهالقارَع   اِتَع أْو خ   اف َص   قْ   
  .وخافَ صدع القاِرعاِت الكُدِه:  اللسانورد في  

           تُه أي كففتـه    . وفالن ال يقرع أي ال يرتدع، فإن كان يرتدع قيل رجل قَرععقـال   )5 (ويقال َأقْر 
  :)6(رؤبة

  وال اْم          ُرٌؤ ُذو َج          َدٍل ِمَل          زِّ  
  

   لالَض       ّزُیْق       َرُعَدْعِن       ى فق       د    
الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويـودع  : شدة الشهوة إلى اللحم، القَرم  : القَرم :مقْروم: قرم  

  )8(: قال رؤبة)7(اسم جبل: قُروم، ومقْْروم: للفحلة، والجمع
  ُم     ْھ َت    ساَمى آرَ َمْف    ُروق وَرْع    ُن  

  
  وال     َدوُّ َھ     ْسھاُس ال     َدويِّ َحَدم     ھُ   

  . بدل مفْروق: مقْروم :ورد في اللسان  
ورمـح  . الروقُ، الجمع قرون، وكذلك التيس واُألنثى قََرنـاء       :  القَرن للثَّور وغيره   :ىقُران: نقر

: الـصاحب الـذي يقاِرنُـك، والجمـع     : القَرين. سنانه من قَرون الظباء والبقر الوحشي     : مقْرون
ناء10(؛ قال رؤبة)9(قُر(:  

   ِبھ        اِد َم        رَّاْدُقراَن        اُهَیْمُط       و  
  

  ْع     دًا ِم     ْن أُك     فِّ الُم     ّداْدَی     ْزداد ُب  
: القَـسب . رديء التمر : القُسابة. التمر اليابس يتَفَتَّتُ في الفم، صلْب النواة      :  القَسب :بقَس: قسب  

  :)12(؛ قال رؤبة)11(الصلْب الشديد
  َق     ْسِب الَعِالب     يِّ َش     ِدیِد األْع     الدْ  

  
  ُی     ْرِزى إل     ى أْی     ٍد َمنی     ِع اُألّی     ادْ    

                                                  
 .12/76، مادة قرع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 156، الديوان )2(

 .12/77، مادة قرع، لسان العربابن منظور، : ينظر )3(

 . 166، الديوان )4(

 .12/78، مادة قرع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 63، الديوان )6(

 .12/84، مادة قرم، لسان العربابن منظور، : ينظر )7(

 . 156، الديوان )8(

 .12/89، مادة قرن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 39، الديوان )10(

 .12/98، مادة قسب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 41، الديوان )12(
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: ل قَـسقاس ورج.  النَّميمة، والقَساس النَّمامالقُسالساقة الحذاق و. القُسس العقَالء : قسقاس: قسس
  :)2(، قال رؤبة)1(يسأل عن أمور الناس

  َق      ْسقاْسَیْحِفُزھ      ا لی      ٌل وح      اٍد 
  

  ك       َأنھنَّ م       ن َس       راٍء َأق       واس    
فهـو قاِسـطٌ إذا      ويقال َأقْسطَ يقِْسطُ،   .هو العادلُ  :من أسماء اهللا المقِْسطُ   : القساط :ساِطالِق  : قسط  

ويكـون   يبس في الرجل والرأس والركبة، :والقَسطُ إذا عدل، يقِْسطُ فهو مقِسط    ويقال أقسط    جار،
  :)4(رؤبة:  رؤبة؛قال)3(الِقسط يبساً في العنق

  ساِطالُق         َوَض         ْرِب أْعن         اِقِھِم 
  

  ِب    الِبیِض َتْح    َت األس    ِل الَوّخ    اطِ     
جزأه، : مقِْسم مثل مجلس، وقَسمه   . مصدر قَسم الشيء يقِْسمه قَسماً فانْقَسم     :  القَسم :القَسامي: مقس  

.  وَأقاِسيم، واألخيرة جمـع الجمـع      مالنصيب والحظُّ والجمع َأقِْسما   : وهي الِقسمةُ، والِقسم بالكسر   
ـ      : واألقاِسيم الـذي  : والقَـساِميُ . )5()َفاْلُمَق سَِّماِت َأْم راً   ( :الىالحظُوظ المقسومة بين العباد، قال تع

  :)7(؛ قال رؤبة)6(يطوي الثياب أول طَيها حتى تتكسر على طيه
  طاَوْیَن َمْجُھ وَل الُخ ُروِق اَألْج دابْ      

  
   ُب    ُروَد الع    ّصابْ الَق    َساِميَِّط    يَّ   

    .مجدوَل خروِق األحداب: ورد في اللسان طاوين  
. التواني فيه : والتَّقِْصير في األمر  . خالف الطُّولِ :  القََصر والِقصر في كل شيء     :باألنسا: قصر
ودخل رؤبة على    .وفالن قَِصر النسب إذا كان أبوه معروفاً      . كتفاء به اال: قتصار على الشيء  واال

 قـال   ثـم . )8(قُـِصرتَ وعرفـت   : رؤبة ابن العجاج، قال   : من أنت؟ قال  : النسابة البكري وقال  
  :)9(رؤبة

  بُّ َتْخِرْی      ُق اَألِدِم األْلَخ      نِ وال      سَّ
  

  َق   ْد َرَف   َع الَعّج   اُج ِذْك   رًا َف   اْدُعِنى      
   طال   ْت َیْكِفِن   ي األْن   ساُبِباْس   مٍِ إذا   

  
  َف     ِنْعَم َداِع     ي ال     واِلِج الُم     ْسَتأِذنِ    

. به فانْقَضب وتَقَضب انقطع   القَطْع، قَضبه يقِْضبه قَضباً، واقْتضبه، وقََض     :  القضب :تَقَضب: قضب  
  :قَضب، قال رؤبة )10(والقَضب اسم يقع على ما قَضبتَ من غصاٍن لتَتَِّخذَ منها ِسهاماً أو ِقِسياً

  َتَق       ضَّباوفِارج      ًا م       ن َق       ْضِب م       ا  
  

                                                
 .12/99، مادة قسس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 67، الديوان )2(

 .12/101، مادة قسط، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 86، الديوان )4(

 . 4، الذاريات )5(

 .12/105، مادة قسم، لسان العرب ،ابن منظور:  ينظر)6(

 . 6، الديوان )7(

 .12/117، مادة قصر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

  . قَبح كالمه والجمع لُخْن: لَخَن، لَِخن وألخَن وهي لَخُِنة الرجل. 160، الديوان )9(
 .12/127، مادة قضب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
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 .علـيهم  عليهم فانْقَضت    هاوقَضضنا .هالَأرس :اًقض عليهم الخيَل يقُضها قَض     :قضقاِض: قضض
 ويقَـضِقض   شـيءٍ   كـلّ  ميحِط وقُضقاض    قَضقاض وأسد .واألعضاءكسر العظام   والقَضقَضةُ  

  :)2(قال رؤبة ؛)1(فَريستَه
  َق       ْضقاِض وَأَس       ٍد م       ن ِغیِل       ھِ 

  
  َلْی       ٍث َعَل       ى َأْقراِن       ِھ َربَّ       اضِ    

وقيل هو القطع    . ونحوها ب كالحقَّة لالص وقيل هو قطع الشيء    القطط القطع عامة،   :الِقطاط :قطط  
   :)4(؛قال رؤبة)3(والِقطاطُ الِمثاُل الذي يحذُو عليه الحاذي يقْط النعل .عرضاً

  َی          اِمُن األْقج          اطِ َوِنزاُرھ          ا 
  

  ط      اطالِقى َل      ي َعَفأیُّھ      ا الح      اذِ   
الثيـاب كـُل مـا      والمقَطََّع من   . ِإبانَةُ بعض َأجزاء الِجرِم من بعٍض فَصالً      :  القَطْع :مقَطَّع: قطع     

يفََصُل ويخاط من قميص وغيرها، وما ال يقطع كاألردية واُألزر التي لم تقطع وإنما يتَعطَّفُ بها                
  :، قال رؤبة)5(مرة ويتَلَفَّع بها أخرى

  ُمَقطَّع        انَّ ِن        ْصعًا َفْوقََ        ھ َأك        
  

   َت        َدرَّعاُمخ        اِلَط التَّْقِل        یِص إْذ    
. أقام به وتَوطّن، فهـو قـاطن      : اإلقامة، قَطَن بالمكان يقْطُن قَُطُوناً    : طُونالقُ: قطنا: القُطَِّن: قطن  

  :)7(؛ قال رؤبة)6(وحمام مكة: قَواِطن مكة
  الُقطَّ        نِ َف        ال َوَرّب اآلِمن        اِت  

  
  َیْعُم     ْرَن أْمَن     ا ِب     الَحَراِم الَم     أَمنِ    

اإلكثار من العطَّية ومطـر     : اإلقْعاثُ. اإلكثار من المعروف وغيره   : الكَثْرة، القَعيث : القَعثُ: قعث  
  :)9(، قال رؤبة)8(وبٌل كثير: قَعيثٌ

  ْرَیِم ال     َشرْنَبِثف     ي ُمْكَفِھ     رِّ الطِّ     
  

  ُمْقَع       ٍثأْقَعَثِن       ي ِمْن       ُھ ِب       َسْیٍب    
مـن  : والقُعـشُ . عطفه، وخص بعضهم به الغَضا من الشجر: قَعشَ الشيء قَعشاً : القُعوِش:قعش  

  : )11(؛ قال رؤبة يصف السنَة الجدبةَ)10(ساء وِشبه الهودج، والجمع قُعوشٌمراكب الن
  َوُط    وُل َمْح    ِش ال    َسَنِة الَمُح    وشٍ  

  
  الُقُع      وِش جََ      ْدباء َفكُّ      ْت ُأَس      رَ   

ضـةٌ  ومقْع: خـشبة قَعـض    و .كما تُعطَفُ عوشُ الكَرم والَهودج    الخَشَبة   عطْفُك   :القعض: قعض  
   :)13( قال رؤبة يخاطب امرأته،)12(عض أي انْحنىوقَعضه فانْقَ

  إم   ا َت   رْي َدْھ   رًا  َحَن   اني َحْف   َضا     
  

  الَقْع  ضایش َر الع  ال  صَّناَعْیِنأْط  َر   
                                                  

 .12/130ضض، ، مادة قنفسه )1(
 . 82، الديوان )2(
 .12/137، مادة قطط، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 86، الديوان )4(
 .12/141، مادة قطع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 .12/145، مادة قطن، نفسه )6(
 . 163، الديوان )7(
 .12/147، مادة قعث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
 . 171، وانالدي )9(
 .12/153، مادة قعث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
 . 77، الديوان )11(
 .12/153، مادة قعض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
 . 80، الديوان )13(
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تسمع ِلمفاصل رجليه تَقَعقُعاً إذا مشى، وِحمـار        : وقَُعقَُعاني. ماء مر غليظ  : عاعالقُ: قُعقُعاني: قعع
  :)2(قال رؤبة ؛)1(ضم، أي شديد الصوت في صوته قَعقَعةٌقُعقُعاني الصوت، بال

  ف  ي ال  رأِس أْو َمْجَم  ِع أْحن  اٍء ِدَق  قْ   
  

  َقَل ال    صََّقْعَقَع    اِنّيش    اِحَي َلْحَی    ْى    
 بعضها بـبعض حمـر ال       صالقُفُّ حجارة غا  . قَرعة يابسة : والقُفَّةُ. بيل الز :أقفاف: وقُفُّ: قفف  

  : )4(؛ قال رؤبة)3(وإنما قُفُّ القفِّ حجارتُه: قال. يءين والسهولة شلليخالطها من ا
   َوَرْم      ٍل َبْح      َونِ  أْقف      اٍفَوُق      ٍف

  
  ك اِم اَألْعَك نِ   ِمْن َرْم ِل َیْرَن ا ِذي الرُّ        

، قال  )5(المِسن الضخْم من كل شيء، والكبيرمن الرجال المسن، مثل الِقلْعم         :  الِقلْحم :الِقلْحم: قلحم  
  :)6(رؤبة

  الِقْلَح     مِّْد ُكْن     ُت َقْب     َل الِكَب     ِر   َق     
  

  َوَقْب      َل َنْخ      ِض الَع      ضِل ال      ِزَیمِّ   
َأن يبلغ الطعام إلى الحلْق مْلء الحلق أو دونه ثم يرجع إلـى الجـوف،               : القَلْس: قاسسالقَ: قلس  

  : )8( قال رؤبة،)7(هو القذف بالطعام وغيره، والجمع أقالس: هو القيء، وقيل: وقيل
  ْف    الِسإَِ داِئ    ك ذا ْن ِم    َتإن زُكْن    

  
  الَق          ْسقاسِ فاْس          َتِقئًا ِبَثم          ر    

  : وجاء في اللسان  
  السإن ُكْن     َت م     ن داِئ     ك ذا أْق       

  
   الَق        ْسقاِسفاسَت        سِقَیْن ِبَثم        ِر    

؛ قـال   )9(وقَلَص قلوصاً ذهب  . تَدانى وانضم وانْزوى  : قَلَص الشيء يقِْلص قُلوصاً   : قَلَّصن: قلص  
  : رؤبة

  اِم الَوحَّ         اْد َتْقل         یص النََّع         َقلَّ         ْصَن
شبه العسو من   : إنه لقُمد قُمدد وامرأة قُمدةٌ، والقُمود     : القوي الشديد ويقال  : القُمد: قمد األقْماد : قمد  

، قـال   )10(وامـرأة قَمـداء   . الضخّم العنق الِطويلُها، وقيل هو الطويل عامه      : واألقْمد. شدة اإلباءِ 
  : )11(رؤبة

  َوَنْح    ُن إْن َنْھَن    َھ َض    ْرُب ال    ُذّوادْ   
  

  األْقم     ادْ َس     واِعَد الَق     ْوِم  َوَقْم     َد     
  دقُم قاب، وذَكَرالر أي نحن غُلب :دوالقُم ،شديد لْبالغليظ من الرجال: ص.  

                                                
 .12/155، مادة قعع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 106، الديوان )2(

 .12/163 قفف، ، مادةلسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 162، الديوان )4(

 .12/173، مادة قلحم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 142، الديوان )6(

 .12/174، مادة قلس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 175، الديوان )8(

 . ش النعاموخد، ألقى قوائمه كم:  الوخَّاد.12/175، مادة قلص، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 12/187، مادة قمد، لسان العربابن منظور، : ينظر )10(
 . 40، الديوان )11(
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؛ قال رؤبة يصف    )1(اءالرافع رَأسه إلى السم   : رضي، والمقِْنع :  قَِنع بنفسه قَنَعاً وقَناعةً    :مقِْنع: قنع
  :)2( وهو في حالة انتصاب أمامهثور وحش

  ُس   ودًا ِم   ْن ال   ّشاِم وِبیِِ   ضًا ُن   صَّعا    
  

  ُمْقَنع      اَفًا یَأْش     َرَف َرْوق      اُه َص      لِ   
  . يعني عنق الثوِر ألن فيه كاالنتصاب أمامه  

د إذا اضـطرب فـي      انغطَّ ثم ارتفع؛ والول   : في الماء يقِمسُ قُموساً     : قامٍس: قَمس: قاِمس :قمس
  : )4(، قال رؤبة)3(قَمس: سخْد السلَى قيل

  وق         اِمٍس ف         ي آِل         ِھ ُمَكفَّ         نِ 
  

  َیْن     ُزوَن َن     ْزو الالعب     یَن ال     ُزفَّنِ    
. قُمام: الكُناسة، والجمع : والقُمامة. الِمكْنَسة: والِمقّمة. كنسه: قَم الشيء قَماً  : تَقَمقما: قمقاِمنا: قمم  

  :)6(؛ قال رؤبة)5(العدد الكثير حر،الب: القَمقَام
  َم     ْن َخ     رَّ ف     ي َقْمقاِمن     ا َتَقْمقََم     ا  

  
  َكأنَّ         ُھ ف         ي ُھ         وٍَّة َت         َذْحَلَما     

رفع رأسـه   : قَِّلةُ الشهوة للطعام كالقهم، وقد وقَمه البعيرُ يقْمه  قُموهاً         :  الَقمه :اَألمقه: القُمِه: قمه  
قـال   ؛)7(انغمس حينـاً وارتفـع ُأخـرى      : همه الشيء، فهو قامِِ   لم يشْرب الماء، لغة في قَمح، وقَ      

   :)8(رؤبة
  الُقمَّ    ِھَقْفق    اُف اْلِح    ى الراِع    شاِت 

  
  ُیْطُلْق      َن َقْب      َل القََ      َرِب الُمَقْھِق      ھ    

  : )10(قال رؤبة )9(رش العجوز الكبيرة مثل الجحمِرش والقَنْفَرش والكَنْفَ:القنْفَرشُ: قنفرش  
  الَقْنَف     ِرْشْذَھُب  ِفی     ھ َع     ْن واِس     ع َی       

  :)12(، قال رؤبة)11(مكْيال عظيم ضخم: القَنْقَِل: قنقل  
  ِبالَقْنَق          ِلماَل          َك ال َتْجُرُفھ          ا 

  
  ال َخْی   َر ف   ي الَكْم   َأِة إْن َل   ْم َتْفَع   لِ      

ل ؛ قـا  )13(وجمعه ِقهـاب  . الطويل من الِجبال  : العظيم، وقيل :  القَهب المِسن والقَهب   :قَهباً: قهب  
  :)14(رؤبة

   َم    ْن ع    ادْ ًَقْھَب    أ إنَّ َتِمیم    ًا ك    اَن  
  

  أْرَأْس ِم          ْذكارًا َكِثی          َر اَألْوالدْ   
  

                                                
 .202-12/191، مادة قنع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 89، الديوان )2(
 .12/189، مادة قمس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 162، الديوان )4(
 .12/194ادة قمم، ، ملسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 184، الديوان )6(
 . 12/195، مادة قمه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . 167، الديوان )8(
  .12/205، مادة قنفرش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 176، الديوان )10(
 .12/205، مادة قنقل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 181، الديوان )12(

 .12/209، مادة قهب، لسان العربابن منظور، : نظر ي)13(

 . 40، الديوان )14(
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برة   : األقْهمه حخِلطُ بياضباِن. الذي يِللَونـه       : واألقْه ،بكل واحد منهما أقْه ،وس1(الفيُل والجام( ،
  :)2(قال رؤبة يصف نفسه بالشدة

  اَلْی       ٌث َی       ُدقُّ األس       َد الُھْموس         
  

   الِفی       ل والَجاُموس       اَواألْقَھَب       ْیِن  
  :)4(، وقال رؤبة)3(السهام الصغار: القَهوباِت: قهاٍب  

  َفْھ    َي َتھ    اَوى ِم    ْن ِلك    اٍم َتْلُكُم    ھْ    
  

   أْدَلُم     ْھُقھ     اٍبَع     ْن ِذي َخَناِذی     َذ    
ى، وقيل هـو مـن   ضرب من الثياب تتخذ من الصوف كالِمرِعز     : والِقهز والقَهِزي : قَهِزها: قهز  
   :)6(؛ قال رؤبة)5(القَر وأصله بالفارسية كهزانه وقد يشبه الشَّعر والِعفاء به

   َس     رابالِقْھِزھ     اَوادََّرَع     ْت ِم     ْن 
  

  أط     اَر َعْنھ     ا الِخ     َرَق الرَّع     اِبال    
، قـال   )7( منه القهقهةُ في السير مثل الهقْهقَة، مقلوب     . ضرب من الضحك  : المقَهقق: قَهقاه: قهقه  

  :)8(رؤبة
  َقْفق    اُف أْلِح    ى الراِع    شاِت الُقمَّ    ھ  

  
  الُمَقْھِق      ِھُیْطُلْق     َن َقْب      َل الَق      َرِب    

  :)9(ولرؤبة قول آخر  
  َج         دَّ وال َیْحَمْدَن         ھ أن َیْلَحق         ا 

  
  َھْقَھق        ا إذا م        ا أَق       بُّ َقْھق        اةٌ   

  . سقط عنها العفاء ونبت تحته شَعر لين: يصف حمر الوحش ويقول  
والقوباء والقُوباء داء معـروف     .  التَّقْوير بهشِْتُةً  أن تُقَوب أرضاً أو خُفْر    :  القَوب :كاألقْواب: قوب

          باوى بالريق، وهي مؤنثة ال تنصرف وجمعها قُوديعالج وي ،تـصغير قوبـاء   . ويتقشر ويتسع :
يبقال قُوي ،كَّناء، ومن سب11(؛ قال رؤبة)10(قُوي(:  

ْن س    احٍر ُیْلِق    ي الَح    َصى ف    ي  ِم    
  األْك                                                                واْب

  َك           األْقواْبِبَن           ْشَرٍة أثَّ           اَرٍة    
  . فجمع قوباء على اعتقاد حذف الزيادة على أقواب  

نقيض السوق، يقُود الدابة من أمامها ويسوقُها من خلِْفها، فـالقود مـن أمـام               : القَود: قواد: قود
تقدم وهو مما ذكر كأنـه َأعطـى        : وَأقاد. الحبل الذي تقود به   : والِقيادالِمقَْود  . والسوق من خلف  

  :)13(؛ وقول رؤبة)12(مقادته األرض فأخَذَتْ منها حاجتها
  َتْقِحیُم عاِسى ال ُررْكِن َمْحُب وِك اآلْد       

  ذذ
  َق         ّواْد َی         ْسُمو ِبَتِلی         ٍل أْتَل         َع  

                                                  
 .12/209، مادة قهب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 69، الديوان )2(
 .12/209، مادة قهب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 155، الديوان )4(
 .12/210، مادة قهز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . سقط عنها الِعفاء ونبت تحته شَعر لين: يصف رؤبة حمر الوحش يقول. 125، الديوان )6(
 .12/211، مادة قهقه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . 111، الديوان )8(
 . 167، نفسه )9(
 .12/213، مادة قوب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
 . 6، الديوان )11(
 .12/215، مادة قود، لسان العربظور، ابن من:  ينظر)12(
 . 29، الديوان )13(
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. الحبيُل الـصغير  : القارة. اف قدميه ليخْفي مشْيه   مشى على أطر  :  قَار الرجل يقُور   :راِراقِو: قور
 ؛)1(واقورالجلد اقوراراًتَـشَنَّج  . تَشَنُّج الجلد وانحناء الصلب   : واألقْورار. الصخرة السوداء : القارة

  : )2(كما قال رؤبة
  َواْنعاَج ُع ودي كال شَّظیِف األْخ َشنِ      

  
  َشنُِّن الِجْل      ِد والتَّ       اق      ِوَراِرَبْع      َد   

قليل اللحم ضئيل الجسم صغير الجثة، فارسي معرب وهو بالفارسـية          : رجل قُوشٌ : وشقُ: قوش  
  :)4(؛ قال رؤبة)3(كوجك

  ِط      یِشًا َض      ِعیَف ِحیَل      ِة النَّ َغّث      
  

   ُق   وِشف  ي ج  ْسِم َش   ْخِت الِمْنَكَب  ْیِن      
  : )6(؛ قال رؤبة)5(ئل الكالم على الترتيب، وهوكل لفظ قال به اللسان، والقول جمع قا:وٌلقُو: قول  

   ِإالَّ َدٌه َف                     َالَدِهَوُق                     وٌَّل
  

  رَِّهَوَحقَّ       ٍة َلْی       َسْت ِبَق       ْوِل التُُّ            
؛ قـال   )7(القـصد :  القيام نقض الجلوس، قام يقُوم قَوماً وقياماً وقَومه وقامـةً، القُـوم            :قُوم :قوم  

  :)8(رؤبة
  ُقوم         اواتَّخ         َذ ال         َشدَّ َلُھ         نَّ 

  
  ِصَب الَخْی   ُشوماَیْع   ِرُض َحتَّ   ى َیْن      

 من القوة، يقال ذلك في الحزم، ويقال في البدن والعقل وقـد قـوي               :الِقيقْ: القَياقي: اقْتَوى: قوا  
  :)10( قال رؤبة)9(فهو قَوي وتَقَو واقْتَوى كذلك

   اْقَتَوْین                 ا َوُق                 وَُّة اهللا ِبھ                 ا  
  :)11(قال رؤبةو  

  الَقی   اقي َرْی   ٌق َوَضْح   ضاٌح عل   ى   
   

  ال        دَّقَّاق ِم        ْن ناِئِل        َك َغ        َرْفَن  
  :)13( وقوله)12(األرض الغَليظَ :والِقيقاءة  

  وَخ    فَّ أْن    واُء الَرِبی    ِع الُمْرَت    َزقْ   
  

   الِقَی  ْقَواْس  َتنَّ َأْع  راُف ال  َسَفا عل  ى    
  .لفهاأوكأنه جمع ِقيقٍة، وإنما هي ِقيقاة فحذف    

                                                
 .12/216، مادة قور، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 161، الديوان )2(

 .12/219، مادة قوش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 79، الديوان )4(

 .11/573، مادة قول، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 166، الديوان )6(

 .12/225، مادة قوم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 185، الديوان )8(

 .12/229، مادة قوا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 187، الديوان )10(

 . 116، الديوان )11(

 .جمع ِقيقة، وإنما هي ِقيقاة فحذف ألفها .12/229 ، مادة قوا،لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 . 105، الديوان )13(
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قَبيلـة،  : وقَيس. تاسه وقَيسه إذا قدره على مِثاله      قاس الشيء يقيسه قَيساً وقياساً واقْ      :وقيس: قيس
  :؛ قال رؤبة)1(ويقال تَقَيس فالن إذا تشبه بهم أو تمسك بهم بسبٍب إما بحلٍْف أو ِجوار أو والء

  الن وَم          ْن َتَقبَّ          سا ْی َع          وَق          ْیُس
وقُضتُ البنـاء  . ضاً إذا انكسرتقشرةُ البيضة العليا اليابسة، وتَقَتَّضِت البيضةُ تَقَي : قَـيض : قيض  

3(؛ قال رؤبة)2(فانْقاض( :  
   َبْی    ِضھا الُمْنق    اضِ َق    ْیُضَأْف    رخ 

  
  َع    ْنُكْم ِكرام    ًا بالَمك    اِن الَفاِض    ي     

    
 كابـده   :شَقَّ علي، وتَفَاعَل وتَفَعل وتكأَّد األِمـر      : وتكاءدني اَألمر . هلفَ تَكأد الشيء تَكَّ   : تَكََأد: كأد

ةٌ كَُؤود وكَأداءبه وعقب ِليتَقى: وصرةُ المبعِد صعص5(؛ قال رؤبة)4(ِشاقَّة الم( :  
  نك   راُؤُهواْنَح   َسَرْت َع   ْن َمْعِرِف   ى  

  
  َك       أْْداُوُهَوَل      ْم َتَك       اَءدْْ ِرْحَلِت       ى    

مة السوداء في البطن، ويقال أيضاً      اللح: الكَِبد والِكبد مثل الكَِذب والكذْب واحدة األكْباد      : أكْبد: كبد  
  :)7(، قال رؤبة)6(موِضع الِكبد: واَألكْبد الزائد. كَبد للتخفيف
   َزّف        ارًا َیُم        دُّ اآلْن        ُسعاأْكَب        َد

  
  ِمْن       ُھ َحَراِب       يُّ َتُم       دُّ الَمْدَس       َعا    

ـ كَ  .والكبريت معروف، وقولهم َأعز من الكبريت األحمـر       : كَبرت :كبر   بمـن  : لِكبريـت ا: تر
  :)9(؛ قال رؤبة)8(الحجارة الموقد بها يقال ذهب كبريت أي خالص

  ِكْبری         ُتَأْو ِف         ضٌَّة أو َذَھ         ٌب 
  

  َص     ِتیُتِم    ْنُھْم وِم    ْن َخْی    ٍل لھ    ا       
كثُـرت   :  كثَثَاً ولحية كَثَّـةُ وكَثَّـاء       وكَّثت اللحيةُ تَكَثُّ   فَأي كَثُ : الشيء كثاثةً : كَثّ: الِكِثِكث: كثث  

ثُ وهو التـراب    كَثْ الكَ تاتُوفُ.  والجمع كثاتٌ ومصدره الكُثُوثَةُ    تْدعوج  كَشُفَتْ وقَصرت  .أصولها
    :، قال رؤبة)10(ص، كالهما الحجارةِحصوالِحوالِكثْكثُ نفسه، والكثاكثُ 

  َم      ْألُت َأْف      واه الِك      الب الُلھَّ      ث 
  

  الِكْثِك  ِثم  ن َجْن  َدلِِ الُق  فِّ، وُت  ْرِب     
  

                                                
قبيلة من مصر، وهو قَيس عيالن، واسمه الناس بن مضر بـن  : وُأم قيس. 12/234، مادة قيس، لسان العرب ابن منظور،   :  ينظر )1(

 .نزار، وقَيس لَقَبه

 .12/235، مادة قيض، نفسه )2(

 . 82، الديوان )3(

 .13/5، مادة كَأد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 . 4، الديوان )5(

 .13/9، مادة كبد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 89، الديوان )7(

 .13/11، مادة كبر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 26، الديوان )9(

 .13/26، مادة كثث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
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 بالكسر كَدراً وكُدوراً وكُـدرةً      وكَِدروكَدر وكَدر بالضم نكَدارةً     .  الكَدر نقيض الصفاء   :أكْدر: كدر
  رةً واكْدكدرورةً وفي كلِّ      . وكُد رورة في الماء والعيش، والكَدوالكُد .رِر،    : والكَدمـصدر اَألكْـد

  :؛ قال رؤبة)1(وهو الذي في لونه كُدرة
  ال           رُّوعِعن           اَد ٌف  َلفَّ           اَأْك           َدَر

؛ قـال   )2(كدشْتُ اإلبل َأكِْدشُها كَدشاً إذا طردتهـا      . السوقُ واالستحثاث : الكَدشُ: المكْدوِش: كدش  
  : )3(رؤبة

  َج    اُؤا ِف    راَر الھ    اِرب الَجْھم    وِش
  

  الَمْك     ُدوِشَش     ًال َك     َشلِّ الَط     َرِد    
، وهو العض ِبأدنى الفم كما يكْدم الِحمار، وحمار كَـِدم           تَمشْمشُ العظم وتَعرقُه  :  الكَدم :كُدم: كدم  

  :)5(؛ قال رؤبة)4(غليظ شديد والجمع كُدم وكَدمه يكْدمه ويكِْدمه كَدماً
  ُك        ُدْمكأنَّ        ھ ش        الُل عان        اٍت  

  
  َكَأنَّم        ا َتَغِری        ُدُه َبْع        َد الَع        َتمْ    

   :)7(قال رؤبة. )6( أثراً شَديداً، والجمع كُدوه يَؤِثر الكده بالحجر ونحوه، صك:الكُده: كده  
  َكْعَكْعُت          ُھ ِب          الَرْجِم َوالَتَنجُّ          ِھ

  
  الُك   دَِّهَأْو َخ   اف َص   ْقَع القاِرَع   اِت    

وقيل هو الخُرج الكبير الذي يحمل فيه الراعـي      :  الكُرز ضرب ِمن الجواليقُِ الصغار     :كُرِز: كرز  
قـال   ؛)8(تى عليه حول وقد كُـرز والجمـع أكـراز         َأن الطير الذي قد     والكُرز م . زاده ومتاعه 

   :)9(رؤبة
ِمْدَح   َة َمْح   ُصوٍر َت   َشكَّى الَح   صرا   

  
  َرَأْیُت        ُھ َكم        ا َرَأْی        ُت َن        ْسرا     

   ُیْلِق       ى قاِدم       اٍت ُزْع       را ُك       رَِّز  
  

  َدْج  راَن َل  ْم َی  ْشَرْب ُھن  اَك الَخْم  را       
   ِزيوالكُر زوالكُر :ِييـاً         العِزيس كُر؛ وأنـشد  )10( اللئيم، وهو دخيل في العربيـة، تـسميه الفُـر

   :)11(رؤبة
  َف              َذاَك َبّخ              ال أُروُز اَألْرزِ 

  
  الُك      ْرِزوُك      رٌَّز َیْم      ِشي َبِط      یَن    

قال ابن األنباري هو كُرز أي داٍه خبيـثٌ  . وكَرز الرجُل صقْره إذا خالط عينيه وأطعمه حتى يذل    
   . البازي في خبثه واحتياله وذلك أن العرب تسمي البازي كُررزاًمحتال، شبه

                                                
 .13/33 مادة كدر، ،لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

 .13/34، مادة كدش، نفسه )2(

 . 78، الديوان )3(

 .13/34، مادة كَدم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 . 182، الديوان )5(

 .13/36، مادة كده، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 166، الديوان )7(

 .13/48، مادة كرز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 174، الديوان )9(

 .13/48، مادة كرز، لسان العربابن منظور، : ظر ين)10(

 . 65، الديوان )11(
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زقُط ريشه: والكُرسلي شَد1(البازي ي(:   
  ال أَتَحمَّ      ى قاِع      دًا ف      ي الُقّع      ادْ  

  
   ب     یَن األْوت     اْدوِطُب     ْر الَمك     الُكرَِّز  

  . ه حولوالكُرز من الطير الذي قد أتى علي. الكُرز البازي في سنَِته الثانية  
بمنزلة المِعدة لِإلنسان تؤنثهـا العـرب، وفيهـا         : رالكَرشُ لكل مجتَ   :استكرش: شيرالتَكْ: كرش
 القَِطنِة كأنها يـد جـراٍب، تكـون لألرنـب     هِكرش وكَِرش مثل ِكبد وكَبد، وهي تُفرغ في      : لغتان
والي3(قال رؤبة. )2(بوع وتستعمل في االنسان وهي مؤنثةر(:   

م          ًا َوالَھ          شُّ للَتْھ          شیش  َتَكرُّ
  

  الَتك   ریشِ َطْل   ُق إذا اْس   َتْكَرَش ذو    
. شَدد للكثـرة، وكَـسر فتَكَـسَّر       وتَكَسر َ   كَسر الشيء يكِْسره كَسراً فانْكَسر     :هدالك: الكُسرِه: كسر  
  :)5(؛ قال رؤبة)4(ورجل كاسر من قوم كُسر، وامرأة كاسرة من نسوة كَواسر

  الك       دَّهوخ       اَف َص       ْقَع القاِرع       اِت   أ
؛ قـال رؤبـة     )6(واكتسى فالن إذا لبس الكُسوة    . اللباس، واحدة الكُسا  : ِكسوةُ والكُسوةُ  :كَسا: كسا  

  :)7(يصف الثور والكالم
  ِب  الَمْوِت َواْخَت  ْرَن الُنَب  اَح الَوْعَوع  ا  

  
   ِف    یِھنَّ ِص    ْبغًا ُمْرِدع    اَك    َساوَق    ْد   

  :؛ قال يصف العير وُأتُنه)8( طرياًيعني كساهن دماً  
   َرْھباھ         ا إذا َتَرھَّب         اَیْك         ُسوه

  
  طراِم اللُّوِح، َب ْوًال َزْغَرب ا     على اضْ   

وهو صوت جلدها إذا حكت بعضها ببعض،       : كشَّت األفعى تَِكشّ كشّاً وكَشيشاَ    : الكشيش: كشش  
  د فإنه ينْبح ويـصِفر ويـصيح؛  والحيات كلها تكشّ غير اَألسو    . وقيل الكَشيشُ لُألنثى من األساِود    

  

   :)10(، قال رؤبة )9(هو دون الهدر: وكشَّ البكْر يِكشُّ كشّاً وكَشيشاً
  َیْوم     ًا َوِج     دُّ األْم     ِر ذو تْكم     یشِ  

  
  ِبالَك     ِشیِشَھ    َدْرُت ھ     ْدرًا َل    ْیَس     

يعـد، وهـو     الم اهللا ال يحـد وال     القرآن كالم اهللا وكَِلم اُهللاُ وكِلماتُه وكِلمته، وك       : مِل كَ :الِكلَم: كلم  
 وهـو :  يقـال  ،مخلوق، ووصف كالمه بالتَّمام ألنه ال يجوز أن يكون في شيء من كالمه نَقْص             

والجمع في لغة تميم الِكلَم وهي الكَِلم 12(؛ قال رؤبة)11(الكَِلم(:   
  َوع  اِرِض الِع  ْرِض َوَأْعن  اِق الَع  َرمْ 

  
  الِكَل  ْمَع َل  ْم َی  ْسَمِع الَرْك  ُب ِبھ  ا َرْج      

                                                  
 . 38، الديوان )1(
 .13/50، مادة كرش، لسان العربابن منظور، : ينظر) 2(
 . 78، الديوان )3(
 .13/69، مادة كشر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
 . 166، الديوان )5(
 .13/69سا، ، مادة كلسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 . 91، الديوان )7(
 .13/69، مادة كسا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
 .13/71، مادة كشش، نفسه )9(
 . 77، الديوان )10(
 .13/105، مادة كلم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 182، الديوان )12(
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 وكرع فيـه   وكَمع في الماء كَمعاً   . الضِجيع: ضاجعها، والِكمع والكميع  :  كامع المرأة  :الكمِع: كمع
عشَر .1(ناحية الوادي: والكمع(قول رؤبة روبه فُس )2(:   

  َذَك     ْرَت َأْذك     ارًا َمھاَج     ْت َش     ْجَبا
  

  اِم  ْن أْن َعَرْف  ت الَمْن  ِزالِت الُح   ْسب     
   ل    م َتْمِل    ْك  ِلَع    ْیٍن َغْرَب    ا  ب    الكْمع  

  
  ُكْتب      اُیْح      َسْبَن  ش      امًا باِلی      ًا أْو    

، )3(أي إذا اعتَرتْه ظلمة   . الذي يولد به اإلنسان، كَِمه بصره     : العمى.  العمى ، األكْمهِ :األكْمه: كمه  
   :)4(قال رؤبة

  األْكَم     ِھَھرَّْج     َت َفاْرتََ     دَّ اْرِت     داد  
  

  الخائ    ب الُمَتْھَت     ھِ   التغ     ائف    ي    
يقال لمسلوب العقل أكْمه، األكمه تلده أمه َأعمى، فوصفه بالهرج وذكر أنه كاألكمـه فـي حـال        

  : وقال رؤبة. )5(هرجه
  ب       یََّض عْیِن       ھ الَعَم       ى الُمَع       يِّ

قصر اليدين والرجلين   : ع والكُناع والكَنَ.  كَنَع كنُوعاً وتَكَنَّع تَقَبض وانضم وتَشَنَّج يبساً       :مكَنَّع: كنع  
اليد الشَّالَّء كَنَّعقُِّف الموالتَّع 7(؛ قال رؤبة)6(من داء على هيئة القطْع(:   

  ُمَكنَّ         ُعَأْو  ُمَكْعَب        َر األْرس         اغ 
  

  َوال َتِن       ى أْی       ٍد َعَلْین       ا َت       ْضَبُع     
، )8(وَأِكنَّـةٌ  البيت، والجمع َأكنان  : ِستْره، والِكن ِوقاء كل شيٍء و   :  الِكن والِكنَّةُ والِكنَان   :اكتَن: كنن  

واالسم الِكن، وكَن الشيء في صدره يكُنُّـه كَنّـاً   . )9()َوَجَعَل َلُكْم ِم َن اْلِجَب اِل َأْكَنان اً      ( :وفي التنزيل 
  :)11(قال رؤبة: )10(وَأكَنَّه واكْتَنَّه كذلك

  وس         اُن  الَخآَم         َرإذا الَبِخی         ُل 
  

  ْھوی          ساالتَّ ُھ َوأْكَث          َرَش          ْیطاَن  
   أْن َیِخی     ساواْك     َتنَّف     ي َص     ْدِرِه   

  
  ُفوس       اآَم      ْرَت َنْف      سًا َتْك      ُرُم النُّ     

 من الرجال من زاد علـى       ُلهوالكَ.  الرجل إذا وخَطه الشيب ورأيت له بجالةً       :الكَهُل :كاهل: كهل  
لعنق؛ وهو مـأخوذ مـن كاهـل        قَدم أعلى الظهرمما يلي ا    تم: ثالثين سنة إلى األربعين والكاهل    

   :)13( قال رؤبة يمدح معداً)12( عنق الفرس يتَساند إليهنالظهر َأل
  إَذا َمَع           دٌّ َع           دَِّت اَألواِئ           ال 

  
  َواْبَن      ا ِن      زاٍر َفرَّج      ا ال      زالِزال     

  ذذ
                                                

 .مطمئن من األرض، ويقال مستقر األرضال: ، والِكمع13/111، مادة كمع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 11، الديوان )2(
 .13/114، مادة كمه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 166، الديوان )4(
 .13/114، مادة كمه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 .13/119، مادة كنع، نفسه) 6(
 . 177، الديوان )7(
 .13/122مادة كنن، ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
 . 81، النحل )9(
 .13/122، مادة كنن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
 .72، الديوان )11(
 .13/127، مادة كهل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
 . 122، الديوان )13(
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  َع             ِن الُم             َصلِّیَن وأْزًال آِزال
  

  ِح       ْصَنْیِن َكاَن       ا لِمع       دِّ ك       اھال   
؛ قـال   )1( يكْرثُه ويكْرثُه كَرثاً، وَأكْرثه ساءه واشتد عليه، وبلََغَ منه المشَقَّةَ          األمر: الكَواِرثُ: كَوث  

   :)2(رؤبة
  الَك      واِرُثق      د ُتجَّل      ى الُك      ِرُب   

        
  وإْن َف   َشُت ف   ي َقْوِم   َك الَم   شاِعبُ    

 الفعـل، ومقرونـة     وِضعتْ لمقاربة الشيء، فُِعَل أو لم يفْعْل، فمجردةً تنبىء عن نفي          : كاد: كود  
  :قال رؤبة. )3(ىوقد يدخلون عليها أن تشبيهاً ِبعس. بالجحد تنبىء عن وقوع الفعل

   َیْم   َصحا ِم   ن ُط   وِل الِبَل   ى  َأْن  ك   اَدق   د 
الرملـة  : والكُوفـة . التجمع: والتَكُّوف. جمعه: وكوفه. نحاه:  قطعه؛ وكَوف الشيء   :كوف: كوف  

الكاف . كانت، وقيل الكوفة الرملة الحمراء وبها سميت الكوفة         الرملة ما  ةوف الك :المجتمعه، وقيل 
    :)5(؛ قال رؤبة)4(في كمثله ال بد أن تكون زائدة

  ُق  بٌّ ِم  َن الَتْع  داِء َحْق  ٌب  ف  ي س  َوقْ  
  

  َلَواِح     ُق األْق     راِب فیھ     ا َك     الَمقْق  
اح وكُيوح؛ وقال األصمعي الِكـيح ناحيـةُ   هو سفْحه وسفَح سنَده، والجمع أكي    : وقيل: اِنيحِك: كيح  

  :)7(، قال رؤبة)6(ما كان من أصلب الحجارة وأخشنها:  والكيحكيح: الجبل، وكلُّ سنَِد جبل غليٍظ
   ال َتْكِلُم    ْھِكیِحَن   ا ع   ن َص   لٍد ِم    ن   

  
  أَص     مَّ َتْرِم     ى ِباألع     اِدِى ُقَحُم     ھْ    

 الِكيح إال ما كان     ليظ، فحزمه كيمه، وال يعد    والواوي ربما كان له كيح إذا كان في حرف غ         : قال  
  . من أصلب الحجارة وأخشنها

 
. ُأقِْسم بـاهللا  ال: مع اليمين، كقولكوقد تجيء زائدة به،  دحيجال حرفٌ ينْفَى به  :  حرف نفي  :ال:ال

  :؛ قال رؤبة)8(اًوتأتي نفي
  اْعِت            راِف  الیَن لق           دَعرْفُت ِح             

:  واللَّبـز ضرب الناقة بجمع خُِفهـا  : واللَّبز: ولَبز. األكل الجيد، ولَبزَ يلِْبز لََبيزاًً    :  اللَّبز :لَّبزال: لبز  
   :)10(؛ قال رؤبة)9(الوطء بالقوم

  اللَّْب       ِزْخف       اٍف ِثق       الِِ َأَخْبط       ًا ِب
  

  ُك        لُّ ِط        واٍل َس        ِلٍب َوَوْھ        زِ    
  

                                                
 .3/44ث، ر، مادة كلسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 30، الديوان )2(
 .13/130، مادة كود، لسان العربور، ابن منظ:  ينظر)3(
 .13/133، مادة كوف، نفسه) 4(
 . الطُّول وال يقال في هذا الشيء، كالطول، وإنما يقال في هذا الشيء حول:  المقق. 155، الديوان )5(
 .13/140، مادة كيح، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 . 106، الديوان )7(
 .13/151مادة ال، ، ربلسان الع ابن منظور،: ينظر )8(
 .13/161، مادة لبز، نفسه )9(
 . 64، الديوان )10(
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 والـدم،   الفرثاللَّبن خُالص الجسِد ومستَخْلَصه من بين       . وف اسم جنس  معر:  اللَّبن :التَّلبِن: لبن
.  تـصغيرها   الطائفة من اللَّبِن، واللُّبينَـةُ    : اللَّبنَةُ. وهو كالعرق يجري في العروق، والجمع َألْبان      

2(؛ قال رؤبة)1(تمكَّثَ: وتَلَنَّن(:   
  َن        َوى َش        آٍم ب        اَن أْو ُمَعمِّ        نِ 

  
  التََّل    بُّنِ َبْیَن    ى ِم    ْن َھ    َوى   َفَھ    ْل ُل  

أقام به وَألَـثَّ المطـر   : التثاثاً بالمكان   والتثّ. اإلقامة: واللَّثَّ. أصابه الندى : الشجر :ملَثْلِث :لثث  
دامت أياماً، فلم تُقْلع، تَكثْكثَ الغيم والسحاب، تمكـث         :  السحابة لثَّثِّوأ. إلثاثاً أي دام أياما ال يقْلع     

  :)4(قال رؤبة، )3(وتقاعس
  َعْن     ك ِبم     ا أوَلْی     َت ِف     ي َتَأثُّ     ثِ    

  
  ُمَلْثِل    ثال َخْی    َر ف    ي ُودِّ اْم    رىٍء    

  .حبسه: ولَثْلَث الرجل  
  معرب والجمع َألِْجمة ولُجم ولُجم، وقد َألْجم الفرس        يمعروف، هو فارس  :  ِلجام الدابة  :ولُجم: لجم

  : )6(؛ قال رؤبة)5(
  یر ُط     سَُّمْھَتْھُف     و ِبِإْن     سانِ الَب     صِ 

  
  َوُلُجُم       ْھإذا اْرَتَم       ْت أْص       حاُنُھ   

   : )8(؛ قال رؤبة)7(اللُّجم العاطوس وهي سمكة في البحر والعرب تتشاءم بها  
  َیْن   ُضو ال   َسَرى َوال   َسَفَر الَدُعوس   ا   

  
   الَعُطوس        االلَُّج        َمأال َتخ        اُف   

: الغَمض، واللُّحـج : ن تَحت ومن فوق، اللَّحجمن بثُور العين ِشبه اللَّخَِص إال أنه م  : املْحج: لحج  
  ،)9(والَحجهـم إليـه أمـالهم   .  مـن الجبـل يـنْخَِفض مـا تحتـه      اتئكل ن : ِغار العين، واللَّحج  

  

  :قال رؤبة 
  

ورجـل  .  يعطي شيئاً، فإن أعطى فقليـل      الضيقُ الشَّحيح النفْس الذي ال يكاد     :  اللَِّحز :اللَّحِز: لحز
زوِلح متضايق أي دخل بعضه في بعض، ورجٌل لَِحز تالِحز11(؛ قال رؤبة)10(م(:  

   الَح    زِّ قب    لیْعِفی    ك ِمْن    ُھ الُج    وُد   
  

ذا َمْیع        ٍة َیْھَت        زُّ ِعْن        َد الَھ        زِّ      
  

                                                
 .13/163، مادة لبن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 161، الديوان )2(

 .166-13/163، مادة لثلث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 171، الديوان )4(

 .13/174، مادة لجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 71، الديوان )6(

 .13/174، مادة لجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 150، الديوان )8(

 .13/175، مادة لحج، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 .13/177، مادة لحز، نفسه )10(

 . 65، الديوان )11(

   َمْلَحَج        اأو ُیْلِح        ُج اَألل        ُسَن منھ        ا   
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اتَّـسع، واسـتَلْحم    : لْحم الطريقُ واستَ.  اللَّحم واللَّحم، مخفف ومثقل لُغَتان معروف      :استَلْحما: لحم
  :)2(؛ قال رؤبة)1(ركب أوسعه واتَّبعه: الرجل الطريقَ

  ك         الَبْحِر م         ا َلقَّْمَت         ُھ َتَلقَّم         ا
  

  َاْس    َتْلَحماَوَم    ْن أَرْین    اُه الَطری    قََ    
وهـو   ،حاهـا  من لحوت الـشجرة إذا أخـذت لِ        وهو. قَشَرها:  الشجرة يلْحوها لَحواً   :تُلْحى: لحا  

؛قـال  )3(ولَحاه اهللا لَحياً قشره وأهلكه ولَعنه من ذلك، ومنه لَحوتُ العود لَحواً إذا قـشرته            . قشرها
  : )4(رؤبة

  ُتْلِح         ىف         اْبَتَكَرْت عاِذَل         ٌة ال  
  

  قال    تْ ول    م ُتْل    ِح َوَكاَن    ْت ُتْلِح    ى      
  .كَثُر لَحم وجهـه وغلُـظ     : طعه، ولَخُم الرجلُ  ق: وقد لَخَم الشيء لَخْماً   : القَطْع:  اللَّخْم :ولُخُم: لخم  

  

  :)6(؛ قال رؤبة)5(ضرب من سمك البحر: واللّخْم، بالضم
  إذا َت     داَعى ج      ال َعْن     ُھ َخَزُم      ھْ  

  
  وُلَخُم         ْھواْعَتَلَج         ْت َجّماُت         ُھ    

تغيـر طعمـه   : خَـن نتْن الريح عامة، ولَِخن السقاء لَخَناً، فهـو لَِخـن وَألْ     :  اللَّخَن :اَأللْخَِن: لخن  
   :)8(؛ قال رؤبة)7(ورائحته، وكذلك الجلد في الدباغ إذافسد فلم يصلح

  اَالْلَخ    ِن َوال    َسبُّ َتْخِری    ُق اَألدی    مِ 
  

جَّ   اج ِذْك   رًا َف   اْدُعِنى    َق   ْد َرَف   َع العَ   
مـضيعتاه  : قيـل و. صفْحتا العنُق دون األذنـين    : واللَّديدان. جانبا الوادي : اللَّديدان: لَِديدي: لدد  

  :)10 (؛ قال رؤبة)9(وعرشاه
  َك     أنَّ ُربَّ     ا س     اَل َبْع     َد اإلْعق     ادْ   

  
   ُم    ْصَمِئكٍّ َص    ْلخاْد  َلِدی    َدْىَعَل    ى   

: ه والْتَذّ بـه واسـتَلَذَّ     والتَذَّهبِه يلَد لَذّا ولذَاذةً     لم، واحدة اللذات، ولَّذه ولَد      نقيض األ  :اللذة  لَذَّتْ :لذذ                
  : ؛ قال رؤبة)11(ولذَّ الشيء يلَذُّ إذا كان لذيذاً. عده لذيذاً

   َأحادی         ُث الَغ         ِويِّ الُمْب         دعِ َل         ذََْت
تتَبِع الدابـِة   :  مصدر الشيء اللَّزج، ولزج الشيء أي  تَمطَّطَ وتَمدد، والتَّلَزج          :اللَّزج: تَلَزجا: لزج  
  :، قال رؤبة)12(وأتانٍاالبقُول، قال رؤبة يصف ِحماراً

  . تتبعا الكأل وطَلباه: وتَلَزجا
  ِتَلزَّج        ا َرْع       ي م        ا  ْنوَفَرغ       ا َم         

                                                  
 .13/182، مادة لحم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 184، الديوان )2(
 .13/185، مادة لحا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 171، الديوان )4(
 .13/187، مادة لخم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 158، الديوان )6(
 .13/187، مادة لخن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . 160، الديوان )8(
 .13/188د، ، مادة لدلسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 .41، الديوان )10(
 .13/192، مادة لذذ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 .13/194، مادة لزج، نفسه )12(
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ـ المتْـرس، وال  : واللّـزاز . الـشِّدةُ : واللَّزز. ألزمه إياه :  لَز الشيِء يلُزه لَزاً وَألَزه     :لَر مِ :لزز : زلَّ
   :)2(؛ قال رؤبة)1(مشديد اللُّزو: ورجل ِملَز. الزرفين

  َل          رِِّموال اْم          ُرٌو ُذو َج          َدٍل  
  

  َدْعِن       ى َفَق       ْد ُیْق       ِرُع لألَض       زِّ     
تَالطـم،  : وتَالطـث المـوج   . ضربه ِبعرض يده أوبعود عـريض     : ثهلْطُطثَه ي : المالِطثُ: لطَث  

 ثَقُـل عليـه   : ولطثه الِحمُل واألمـر تَلْطُثُـه لطثـاً   . تضاربوا بالسيف أو بأيديهم  : وتَالطثَ القوم
  :)4(؛ قال رؤبة)3(وغلظ

  الُمالِط  ُث اْس  َتْوَقَر، َحتَّ  ى بال  َضْعِف
  

  َوَح       لَّ َش       دَّ الُعَق       ِد الُمَحاِن       ثُ     
 ؛)5(والِملْطاء طريق على ساحل البحـر      :واللَّطاطُ والِملْطاطُ  .لطَّ الشيء لَطاً ألْزقَه    :طاِطلْالِم :لطط  

  : )6(رؤبة قال 
   الِمْلط     اِطبَنْح     ُن َجَمْعن     ا الن     اس  

       
  فَأْص     َبُحوا ف     ي َوْرَط     ِة األْوراطِ   

ورجـل لَعاعـة يتَكَّلَـف    . خفيفة تُغاِزلك وال تمكِّنـك : مليحةٌ عفيفةٌ وقيل :  امرأة لعة  :عتَلَعلَ: لعع  
األلْحان .لَعواللَّّع : لُعلَع  . التَّْأللُُؤ: السراب، والتَّلَعه لَعمه ولَحعظْم لَعلَـع   : ةَولَعوتَلَع ،كَسره فتكـسر

   :)8(؛ قال رؤبة)7(تكسر: هو
  تجزَّع   اَوال   ُصْلُب ِم   ْن ُص   مِّ الَقَن   ا  

  
  َتَلْعَلع       اَوَم       ْن َھَمْزَن       ا َرْأَس       ھ    

  .األصـوات المبهمـِة المخْتَلَطـِة والجلَبـةُ ال تُفْهـم           :اللَّغطُ والَّغَطُ  :اللُّغِط: طاِطالغَ: ِطاللُّغَّ: لغط  
  :)10(رؤبةقال  ؛)9(ا وَألْغَطوا ِإلغاطاً ولَغَطَ القَطا والحمام بصوته لَغْطاً ولَغيطاً ولَغِيطاًولَغَطو

  ِطَغ      اللُّباَكْرُت      ُھ َقْب      َل الَغَط      اِط   
  

  َوَقْب     َل َج     ْوِنّي الَقَط     ا الُمَخطَّ     ط     
. خباره عنه غير مستيقن أيضاً    ال يستيقنه وإ   وهو اسِتخْباره عن الشيء    : لَغَم لَغَماً ولَغْماً   :تَلَغَّم: لغم  
 وتَلَغَّمـت بالطِّيـب إذا جعلتـه فـي        . واللُّغام من البعير بمنزلة البزاق أو اللُّعاب من األنـسان         

  :)12(؛ قال رؤبة)11(المالِغم
  ُمَتیَُّم       ْھُح       ورًا وَلْھ       وًا الھی       ًا  

  
  َتَلغَُّم        ْھُت        ْضَمُخ بالج        اِدّي أْو    

  
                                                

 .13/194، مادة لزز، لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

 . 63، الديوان )2(

 .13/200، مادة لطث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 29، الديوان )4(

 .13/201، مادة لطط، لسان العرببن منظور، ا:  ينظر)5(

 . 86، الديوان )6(

 .13/208، مادة لعع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 93، الديوان )8(

 .13/213، مادة لغط، لسان العربابن منظور، : ينظر )9(

 . 84، الديوان )10(

 .13/112، مادة لغم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 150، انالديو )12(
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لسقط من الكالم وما ال يعتَد به من كالم، وال يحصل منه علـى فائـدة                ا:  اللَّغو واللَّغا  :اللَّغا: لغا
  : ؛ قال رؤبة)1( وقال باِطالًَأخْطََأ: لغا في القوَل يلْغُو ويلْغَى لغاً وولْغَى لَغا وملْغاٍة. والنفع

  ِموُرّب َأْس        راِب َحِج        یِج ُكظَّ        
  

  ، وَرَف       ِث ال       تََّكلُّمِ اللَّغ       ا ع       ن   
ضربه يجمعه في قفاه، وقيل هوإذا دفعتـه، وصـكَتْه ولَكَمتْـه    .  لَك الرجل يكله لَكاً   :كاِكِتالْ: لكك  

والتك الِورد التكاكـاً وإذا ازدحـم وضـرب    . الزحام: وصكَكْتُه ودكَكْتُه ولكَكْتُه إذا دفعته وللِّكاك   
  :)3(؛ قال رؤبة)2(بعضه بضعاً

   ال   َدْوسِ اْلِتك   اكِ م   ا َوَج   ُدوا ِعْن   َد   
  

  ُجِم      عَ ِم      ْن َمب      اِرٍك ِدْرَھ      ْوسِ     
؛ قـال   )4( لَِكي به لَِكى  مقصور، فهو لٍَك به إذا لَزمه وُأِلع به، ولَِكي بالمكـان أقـام                 :يلْكي: لكي  

   :)5(رؤبة
   ِب     الكالِم األْمَل      غِ َیْلَك     ي والِمْل     ُغ  

  ب
  َل     ْوال َدُبوق     اُء اْس     ِتِھ ل     م َیْب     َدغِ      

األخذ باللسان ما يبقى فـي الفـم بعـد          : واللمظ والتلمظُ . التذَوقُ: تمطق التَّلمظ وال  :لماظاإ: لمظ  
  أن تـضم  : والتمطُّق بالـشفتين  . األكل، وهو تتَبع الطَّعم والتذوق، واسم ما يبقى في الفم اللُّماظةُ          

  

  :)7(؛ قال رؤبة)6(واإللْماظُ الطعن الضعيف. إحداهما باألخرى مع صوت
  إلماظ        ا َل        ْم یُك        ْن ُیْحِذی        ھ َطْعن        ًا

ورجـل  . مصدر لَم الشيء يلُمه لَماً جمعه وأصـلحه       : واللَّم. الجمع الكثير الشديد  :  اللَّم :ِملَم: لمم  
القوم أي يجمعهم   : ِملَم لُمي .   ِلهم      وتقول هو الذي يلُمـع ِلـشَممج؛ قـال  )8( أهل بيته وعشيرته أي م
  :)9(رؤبة

  ِمَل        مِّن        ا َكَنَف        ْى  َفاْب        ُسْط َعَلْی
  

   ِمَع          مَِّمَجَن          ٍب داٍن َمَخ          صٍّ  
يقال للرجـل أول    . ضربه: ولَهزه يلْهزه ولَهزه  . ظهر فيه :  لَهزه الشيء يلْهزه لَهزاً    :ملَهِزمه: لهز  

بأشْي طُ ثمثم أشْم وزلْهفهو م ،ه الشيبز11(؛ قال رؤبة)10(ما يظهر فيه الشيب له(:  
  ُمَلْھِزُم        ْھْھ        َزم َح        دَّيَّ ِب        ھ  َل

  
  وَرْع     ُن َمْق     ُروٍم َت     ساَمى آِرُم     ھْ    

  
                                                

 .13/213، مادة لغا، لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

 .13/229، مادة لكك، نفسه) 2(

 . 175، الديوان )3(

 .13/229، مادة لكي، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 . 98، الديوان )5(

 .13/233، مادة لمظ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 177، الديوان )7(

 .13/235، مادة لمم، لسان العرب ابن منظور، : ينظر)8(

 . 142، الديوان )9(

 .13/243، مادة لهز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 185، الديوان )11(
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. برقَ وَأضـاء، والْتَمـع    : ال الشيء يلْمع لَمعاً ولَمعاناً ولُموعاً ولَميعاً وتلَمع، كلُّه         : اللواِمعا :لمع
   :)2(؛ قال رؤبة)1(الكَِبد: واللّّواِمع

  ألض     اِلَعا َبّج     ًا َوَوْخ     ضًا َیْنُف     ُذ ا   
  

  اللواِمع      اَیْت      ُرُك ِم      ْن َتْخِریِق      ِھ   
وبلد لَهلَـه واسـع مـستٍَو       . اضطرب: الرجوع عن الشيء، وتَلهلَه السراب    :  اللَّهلَهةُ :لُهلُه: لهله  

   :)4(؛ قال رؤبة)3(اللُّهلُه اتساع الصحراء واألرض الواسعة، والجمع لَهاِله. يضطرب فيها السراب

   اْھِت     ضاِم الراِغب     ات الُنكَّ     ھِ َبْع     َد
  

   َوَلْھُل        ِھُلْھُل        ٍھَوَمْخِف       ٍق ِم        َن    
: ذي يكتب فيه، واللـوح    ال: ريضة من صفائح الخشب، واللوح     كل صفيحة ع   :اللََُوح: لُوٍح: لوح  

واأللواح من الجسد عظامه والح يلوح لَوحـاً ولُواحـاً    )5()ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ (المحفوظ في التنزيل    
  : ؛ قال رؤبة)6(عِطشَ: َؤوحاً، ولَوحاناً والْتَاحولُ

   وَب     ْقُل     وٍحَیْم     َصْعَن باألْذن     اِب م     ن  
ال يكاد يميل إلى عدٍل وال إلى حٍق وال ينقـاد ألمـٍر،    : ورجل َألَود . غليظ: نقٌ َألود : األلْواد: لود  
ألواد ملوداً وقَو دلوي 8( قال رؤبة)7(وقد لَِود(:   

   األْل    واْدَت أْج    راَس الُق    رُوِم أْس    َك
  

  اْل        َضْیَغِمّیاِت الِعظ        ام اَألْل        داْد  
   

ما يأخذ الصبي بعد البكاء، مِئقَ يمأقُ مَأقـاً،  : الِحقْد والمأقة والمأق مهموز : المأقة: المـأق : مأق
  : )10(، قال رؤبة)9(فهو مِئقَ وامتَأقَ، وما َأبتُّه مِئقاً أي باكياً

  َأنََّم        ا َعْوَلُتھ        ا ِم        ْن الت        َأقْ  ك
  

  ْقأالم   َعْول  ُة َعْب  َرى َوْلَول  ت بع  د       
  الطِّّفِْطفَـةُ، والجمـع مأنْـاتُ ومـُؤون أيـضاًعلى فُعـول،            :  المْأن والمْأنَـةُ   :َأوَن تْأوين : مأن  

  بـتْ وعظـم    َأونـتْ األتـان إذا أقْر     . األونان جانبا الخـرج   . مثل بدرة وبدور على غير قياس     
  :)12(؛ قال رؤبة)11(بطنها، وإذا أكل اإلنسان وامتأل بطنُه وانتفخت خاِصرتاه قيل أونتّ أِويناً

  َوْس  َوَس َی  ْدُعو ُمْخِل  صًا َربَّ الفل  قْ  
  

   الُعُق      ْقت     ْأِوینَ ِس     ّرًا َوَق     ْد َاوَّنَّ     
  

                                                
 .13/234، مادة لمع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 95، الديوان )2(
 .13/245، مادة لهله، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 166، الديوان )4(
 . 22، البروج )5(
 .13/251، مادة لوح، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 .13/152، مادة لود، نفسه) 7(
 . 41، الديوان )8(
 .13/7، ق، مادة مألسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 107، الديوان )10(
 .14/9، مادة مأن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
  . 108، نالديوا )12(
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: جيد الفَتِْل والماتع مـن كـل شـيء        : ل ماتع باشتدت حمرته، وج  : النبيذُ متوعاً : متَع: متَع: متع
   :)2(؛ قال رؤبة)1(الكيد: والمتْع. البالغُ في الجودة

  ِممَّ    ا إذا َص    كَّ َت    َشظَّى َغ    ْضَرُمْھ
  

  أْع   داٍء وح   ْوٍض َتْھِدُم   ھ َمَت   ْعم   ن   
التحمقُ : والتّمتُّه.  الغَوايِة والباطل  : الدلو يمتًهها متْهاً، متَحها، والمتْه والتَّمتُّه      :هالتمتُّ: تمتَّهي: مته  

قـال   ؛)3(يـه ف واالختيال، والتَمدح والتفخر، وكل مبالغة في شيء تَمتُّه، وتَمتَّه إذا تَمدح بما ليس            
  :)4(رؤبة

  تَمتَِّھ      يَتَمتَّھ      ي م      ا ِش      ْئِت أن  
  

  َفَل  ْسِت ِم  ْن َھ  ْوِئي وال م  ا أْش  َتِھي      
  :)6(؛ قال رؤبة)5(تمتُّه في الِبطالِة والغَوايِة والمجوِنوالمتَه ال: التمهتُّه  

  ھ والَتَمُت           َوالباط          ل َحقِِّب          اْل
  

  أّی   ام ُتْعِطین   ي الُمَن   ى م   ا أْش   َتِھي       
ماثـل كغائـب    :  كلمة تَسويٍة، قال كهذا ِمثْله ومثَله كما ِشبهه وشَبهه وجمع المثـل            :مققال: مثل  

  :)8(؛ كما قال رؤبة)7(الزيادةوغَيب وخادم وخَدم وموضع الكاف 
   ُحْق  ٌب ف  ي َس  َوقْ  ُق  ٌب ِم  َن الَتْع  داءِ  

  
  ك    الَمَققْ َلَواِح    ُق األْق    راِب فیھ    ا     

.  مِجلَتْ يده بالكسر ومجلَت تَمجل وتَمجل مجالً ومجـالً ومجـوالً لغتـان      :المآِجال: ماِجال: مجل  
  لُبت وثَخُن جلدصِرنَتْ وتْه الحجـارة  . هانَِفطَت من العمل فَملَها العمُل، وكذلك الحافر إذا نَكَبجوام

ء واشتدَِرىته ثم بهص؛ قال رؤبة)9(فَر :  
  م                                  اِجًالْھ                                  صًا َر
  :)11(؛ قال رؤبة)10(ماجل الماء لمستنقع فيه ماء، ومن هذا قيل بزغالذي : والرهص الماِجْل  

  الِسالِم  َن الِمَع  ى وال  رَّْوَض وال  سَ    
  وأخلف : انورد في اللس

  َوالَم        آِجالَوخ        اَلَف الِوْقط        اَن   
  .وأخلف الوقْطان المآِجال: ورد في اللسان  

والمخـاط مـا     .السيالن والخُروج :  والمخْطُ .مخَطَه يمِخطُه مِخطاُ أي نَزعه ومده      :المخَِّط :مخط
 ،السيد الكـريم  : والمِخطُّ .سلَّه من ِغمد  :وامتَخَطَ سيفه  .والمخْطُ اسِتالُل السيفِ   .يسيل من األنف  

  :)13(قال رؤبة ؛)12(مِخطون :والجمع
  الُمخَّ            ِط ج            اِلَوَأنَّ أْدواَء الِر

  
  وُغ   بَِّطُش   مَِّت وُغ   بَِّط ِم   ْن مكاَنھ   ا   

                                                  
 .13/13، مادة متع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 154، الديوان )2(
 .14/16، مادة مته، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 187، الديوان )4(
 .14/16، مادة مته، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 165، الديوان )6(
 .14/19ل، ، مادة مثلسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . 106، الديوان )8(
 .25-14/24، مادة مجل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 .نفسه والصفحة نفسها) 10(
 . 125، الديوان )11(
 .14/25، مادة مخط، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
 . 84، الديوان )13(
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  ورد في اللسان المخَّط 
  وإنَّ أْدواَء الرِّج         اِل الُمخَّط         ِط  

  
  َمكاُنھ       ا م       ن ُش       مَِّت وُغ       بَّطِ     

  وإن أدواء الرجال النُّخَِّط : على توهم فاعلكسره   
  . شجرة تُثِْمر ثمراً حلْواً لَِزجاً: بالنون، قال أبو منصور وال أعرف ما المخئَّط، والمخاطةُ

وهناك ابدال بين صوتي الهـاء      . مثل مدح، والجمع المده   :  مدهه يمدهه مدهاً   :ءميداُ: المده: مده
  :)2(؛ قاال رؤبة)1(قال. والحاء

   الُم                 دَِّهِهللا َدرُّ الغانی                 اِت 
  

  س    بحن واْس    َتْرَجْعن م    ن ت    َألُّھي     
  :)4(؛ قال رؤبة)3(الغاية: المدى: منتهاه: َأمدى الرجُل إذا َأسن المخرج ومدى األجل: مدى  

  ُم              ْشَتِبٍھ ُمَتیِّ              ٍھ َتْیھ              اُؤهُ 
  

  می    داُؤُه م    ا  إذا اْرَتَم    ى َل    ْم اْدرِ   
والجمع . قفر ال نبات فيه   :  ومكان مرتٌ  ،رتٌأرض م . مفازة ال نبات فيها   : تُ المر :وتمر: مرت  

ن بهـا   فإن مطرت في الشتاء فإنها ال يقال لها مـرتٌ أل        ،أمراتٌ ومروتٌ وأرض مرتٌ ومروت    
  :)6( قال رؤبة،)5( والرصد الرجاء لها،حينئذ رصدا
  َم     ْرٍت ُینَاِص     َى َجْزَمھ     ا  َم     ْرٌت

  
  َص    ْحراَء َل    ْم َیْنُب    ْت ِبھ    ا َتْنِبی    تُ      

  .مرتٌ ينَاِصي خَرقَها مروتُ: ورد في اللسان  
ملك : ومارعةُ. أخْصب: ومرع المكان والوادي  . الكُأل والجمع َأمرع  :  المرع :ُ مرع :مروع: مرع

  :)8(؛ قال رؤبة)7(أرض: ومروع. عبطن يقال لهم المواِر: وبنو مارعةَ. في الدهر األول

  َمْرَوَعاِمْن َحْرِف أْحَنى ِمْن ِحفاَفْى 
    

  َحتَّ       ى إذا م        ا َدْجُن       ُھ َتَرفََّع        ا    
؛ قـال  )9(أمِرع وْأسك وامرعه، أي أكثـر منـه      : وأمرع رْأسه بدهٍن أي أكْثَر منه وَأوسعه، يقال         

  :)10(رؤبة
  َرُعَكُغ     ْصِن ب     اٍن ُع     وُدُه َس     َرعْ  

  
  ُیْم      ِرعَك      أنَّ ِوْردًا ِم      ْن ِدھ      اٍن   

  . في جوِف أجنَى ِمن ِحفافى مروعا: ورد في اللسان  

                                                
 .14/40، مادة مده، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 165، الديوان )2(

 .14/40، مادة مدى، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 4، الديوان )4(

 .14/46، مادة مرت، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 25، الديوان )6(

 .14/59، مادة مرع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 90، الديوان )8(

 .14/59، مادة مرع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 177، الديوان )10(
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اللَّّـين،  : وهوِ لـين فـي صـالبة، والِمرانـة        :  مرن يمرن مرانةً ومرونةً    :مرنَيِه: ممرِن: مرن
 وإنـه لَممـرن الوجـه، أي صـلْب        . ن، وكذلك الثوب  صلْب لَي : ورمح ماِرن . التَّليين: والتّمرين
  :)2(، قال رؤبة)1(الوجه

  َحتَّ    ى َتَنحَّ    ى َعْن    َك كْی    ُد ال    زُّبَّنِ    
  

  ُمَم      رَِّنَوَع      ضُّ َخ      ْصٍم َمِح      ٍك   
 ما الن من اَألنف منْحِدراً عن العظم وفََضَل عن القصبة، وما الن مـن             : األنف، وقيل : والماِرن  

  :)4(؛ قال رؤبة)3(جانباه: نا األنفومر. الرمح
   ال     ُشُؤوِن قِط     ِم الِقْط     َیمّ  ىَعاِس     

  
   ال     زَّمَّ ِخ     شاُش َمْرَنْی     ِھل     م ُی     ْدِم   

  . ِلذَاز خَعم مِعٍل ممرِن، صوابه مِعك أي مماطل بالكاف: ورد في اللسان  
   :)6(قال رؤبة :)5(التَّوثُّب :التَّمزِغ :والتَمزِغ :مزغ

   األْم    َرِغالُمْج    وِنأخ    الَق َط ج    اِل
  

  والتََّم    زُِّغ ف    ي ال    َسْوآتِ  بالَوْث    ِب  
هذه اللغـة الفيـصحة ومـستُه،       َأمسه مساً ومسيساً، لَمستُه،     . مِسستُه، بالكسر  : ِمسماسِ :سسم  

    سه بالضم، لغة، والمسمسك الشيء بيدك  : بالفتح، أم .ماسس؛ )7(هاختالط األمـر واشـتباه  : والم
  :)8(قال رؤبة

  أْشطاِس      ى  َیْبُلُغ      و َعنِّ      ي َوَلّم      ا 
  

  ِم  ْسماِسإن ُكْن  َت ف  ي أْم  ِرَك ف  ي     
 مسوتُ على الناقة ومسوتُ رِحمها أمسوها مسواً ِكالهما إذا َأدخَلـتَ يـدك فـي                :الماسي: مسا  

  :)10(؛ قال رؤبة)9(حيائها فَنَقَّيتَه، مساه يمِسيه
  الماِس   يى أِم   َك َس   ْطَو َفاْس   ُط َعَل   

  
  َوُكْن      َت ِم      ْن داِئ      َك ذا إْف      السِ    

 وامرأة ممسودة الخَلْـِق     ،مطْويةٌ ممشوقةٌ : جارية ممسودة . اللِّيف:  المسد، بالتحريك  :يمسد: مسد  
  :)12 (؛ قال رؤبة)11(إذا كانت ملتفه ليس في خلقها اضطراب

   َأعل      ى َلْحِم      ھ وَیأِدُم      ھْ  َیْم      سُد
  

  ادْت ِبَمْطُح    وٍن لھ    ا ال تْأِجُم    ھْ ج      
  . الـسخْلة وخـص بعـضهم بـه جلـد         . الجلـد : المسك، بالفتح وسكون السين    :سكالم: مسك  

  والمسك . والمسك األسِورة والخالخيل  . حتى صاركل جلد مسكاً، والجمع مسك ومسوك       ثم تطور 
  

                                                
 .14/61، مادة مرن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 164، الديوان )2(
 .14/61ابن منظور، لسان العرب، مادة مرن، :  ينظر)3(
 . 143، الديوان )4(
 .14/66، مادة مزغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 98، الديوان )6(
 .14/76، مادة مسا، عربلسان الابن منظور، :  ينظر)7(
 . 175، الديوان )8(
 .14/74، مادة مسد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 175، الديوان )10(
 .، يصف رؤبة راعياً جاءت له اإلبل باللبن، وهو الذي طنمتح مروعها14/74، مادة مسد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 186، الديوان )12(
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  :)2(؛ قال رؤبة)1(ضرب من الطيب واحدته ِمسك، وثوب ممسك مصبوغ به
أْن َت    ْشِف َنْف    سي ِم    ْن َح    زازاِت    

  الَح                                                                   َسْك
  الِم  َسْكأْج  ِز ِبھ  ا أطَی  َب ِم  ْن ِری  ِح     

 ِعرضـه  ومـشَغَ  . الِقثَّاءةككلأوقيل هو   ضرب من األكل ليس بالشديد،   :  المشْغُ :الممشَِّغ: مشغ  
  :)4(قال رؤبة ؛)3(عابه :ومشَّغَه

   الُن    سَِّغإنِّ    ي عل    ى َن    ْسِغ الِرج    ال 
  

  بالُمَم   شَّغِ َس أْعل   و َوِعْرَض   ي َل   یْ     
  : ورد في اللسان  

  إن ُت ْشَن َنْف سي م ن ُذباب اِت الَم  َسكْ    
  

  َأْح  ِر بھ  ا َأْطَی  َب م  ن ری  ح الِم  ِسكْ     
  . أحِر بها أطيب من ريح الِمسك: ورواه األصمعي  

ئب، ومـصعتْ الدابـةُ ِبـذَنَِبها    وهو عدو شديد يحرك فيه الذ     . التحريك:  المصع :يمصعن: مصع
  :)6(؛ قال رؤبة)5(حركته من غير عدٍو، والدابة تمصع بذنبها: مصعاً

َبْصَب  ْصَن واْق  َشْعَرْرن ِم  ْن َخ  ْوِف    
  الَزَھ                                                                    ْق

 باألْذن ا ب ِم ْن  َل ْوٍح َوَب ْق               َیْمَصْعَن  
والهم   والقوُل يمضني مضاً ومضيضاً،    نزالح و مضني الهم  .الحرقَة :المض :ِمضماض :مضض  

  :)8(قال رؤبة ؛)7(يمض القلب أي يحِرقُه
   راِضُھَل         ِإل َفْاَم         ْن َیَت         َسخَّطْ 

  
  َم ْضماضِ عْنَك وَمْن َلْم َیْرَض ف ي     

قـال  . ماء السحاب، والجمـع أمطْـار     :  المطَر الماء المنسكب من السحاِب والمطَر      :مطَّر: مطر  
ذهبـت  : وتَمطَّرت الخيـل . جعل الحجارة كالمطر   )9()َوَأْمَطْرَنا َعَلْیِھْم ِحَج اَرًة ِم ْن ِس جِّیلٍ       ( :تعالى

؛ قـال  )10(مسرعة، وجاءت متَمطِّرة أي جاءت مسرعة يسبق بعضها بعضاً، أي إذا عِرقَتْ الخيل 
  )11(:رؤبة

  ُمطَّ     راوالطَّْی     ُر َتْھ     وي ف     ي ال     َسماِء   
  .)13(، قال رؤبة)12(التَّذوقُ والتصويتُ باللسان والغار األعلى:  التَّمطُّق والتَّلمظُ:طَّقم: مطق  

  إذا أرادوا  ُدْس                َمُھ َتَفَتق                ا
  

  َتمََّطق       ابناِج       َشاِت الَم       ْوِت، أو   
                                                  

 .14/74، مادة مسك، لسان العرب منظور، ابن:  ينظر)1(

 . 118، الديوان )2(

 .14/80، مادة مشغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 98، الديوان )4(

 .14/86، مادة مصع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 108، الديوان )6(

 .14/88، مادة مضض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 82، الديوان )8(

 . 74، الحجر )9(

 .91-14/90، مادة مطر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 174، الديوان )11(

 .14/92، ، مادة مطقلسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 . 115، الديوان )13(
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  قـال تعـالى    . )1(الجد والنِّجاء في السير، وفد مطـا مطـواً        : المطْو: مطا: المطي: تَمطَّت: امطَّ
، أي يتختر، تكون من المط والمطِْو، وهما المد، ومطا الرجُل تَمطو )2()ُثمَّ َذَھَب ِإَلى َأْھِل ِھ َیَتَمطَّ ى      (
  إذا

  
  

  : )4(؛ قال رؤبة)3(سار سيراًحسناً
  َیْم      شي ِب      ھ اُألدم      ان كالُمَؤمَّ      ھِ 

  
   َغ      ْوَل ُك      لِّ ِمیَل      ِھَتَمطَّ      ْتِب      ھ   

وشاره ونازعه وال يكون ذلك إال مقابلـةَ        وشاتَمه  خاصمه  :  ماظَّه مماظة ومظاظاً   :الِمظاظ: مظظ  
  :؛ قال رؤبة)5(منهما

  والِمظ                   اظ ْألواَءھ                   ا واَألْزَل 
. سقوط الـشَعر  : والمعر. نَصَل من شيء أصابه   :  معر الظُّفُر يمعر معراً، فهو مِعر      :إمعار: معر  

عكٍْل وعليه فَِتيةٌ تَسقي صرمه ألبيها فُأعجـب بهافخطبهـا،          ورد رؤبة ماء ل   . افتَقَر: وأمعرالرجل
: يا لَعكْـلٍ  : ال قالت : أرى ِسنّاً فهل من ماٍل؟ قال نعم قطعةٌإبل، قالت فهل من وِرٍق؟ قال            : فقالت

  :)7 ( قال رؤبة)6(أِكبراً وإمعاراً؟
  َلمَّ    ا اْزَدَرْت َنْق    ِدي َوَقلَّ    ْت إْبِل    ى   

  
َلْت ِبُعْك           لِِ    تَألَّقََ           ْت َواتَّ           صَ   

   َت    ْسَتْبِلىْت َرْأَس    ھا ِخْطبِِ    ى َوَھ    زَّ   
  

  ال     ِسنیَن َك     ْم ل     ي  ُلنى ِم     ْن َت     ْسَأ  
غَضب وشقَّ عليه    :منهيمعض معضاً ومعضاً وامتَعض      مِعض في ذلك األمر،    :ضالمع: معض  

  :)9(ةقال رؤب ؛)8(أي شقَّ عليهم وعظم وامتعض الناس امتعاضاً؛ وأوجعه،
  َت     ضَّاي َت     َرى ذا حاَج     ٍة ُمْؤْھ     َو
  

   االَمْع     َض ذا َمَع     ٍض َل     ْوال َی     ُردُّ    
   :)11(قال رؤبة ؛)10(االخِْتالطُ المغْمغةُ :الممغْمِغ: مغمغ  

  الُمَمْغَم   ِغالَك   ِذِب   َخْل   ُطم   ا ِمْن   كَ 
  

  م       ا َبْع       َدُكم آل ِزی       اٍد أْبَتِغ       ي    
أن تَرد اإلبـُل المـاء      : ، والمغْمغةُ يبينْهإذا لم    :ومغْمغَ الكالم  ،فيه الِِّسمن   إذا جرى  وتمغْمغَ المالُ   

  .كلَّما شاءتْ

                                                
 .14/93، مادة مطا، لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

 . 33، القيامة )2(
 .14/93، مادة مطا، العربلسان ابن منظور، :  ينظر)3(
 . 167، الديوان )4(

 .14/94، مادة مظظ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 .14/97، مادة معر، نفسه )6(

 . 128، الديوان )7(

 .14/98، مادة معض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 79، الديوان )9(

 .14/105، مادة مغمغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 97، الديوان )11(
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 الـصغير   يـلْ الـضرب بالحب   :والمقْطُ .كسرها :مقْطاً ِطهاطها ويمقْ مقَطَ عنقَه يمقُ   :الِمقاِط :مقط
    :يصف الصبح قال رؤبة ؛)1(من شدِة فتله حبل صغير يكاد يقوم :والِمقاطُ: ارالمِغ

  بالِمق           اِط مًُ           دَِّم           َن البی           اض  
  . وهو جبٌل أياً كان، والجمع مقُطٌ مثل كتاب وكُتُب  

 قبضك على عضلَة عضا وجذباً، يقال امتنح الكلب عضلته وامتلخ  يـده مـن يـد                  :مالّخُ: ملخ
؛ قال رؤبة يـصف     )2(رضوملخ  يملَخُ وملَخَ القوم ملخَة صالحة إذا أبعدوا في األ          . القابض عليه 

  :)3(الحمار
  َعْقإذا َت      َتالُھنَّ َصْل      صاُل ال      صَّ 

  
   الَملََ     ْقَم     ّالُخ ُمْعَت     ِزُم  التَّْجل     یِح  

 الممالقـة : التثنِّي والتكسر، والِمـالخُ والممالخَـة     : والملْخُ الملَخ : وامتلخ فالن ضرسه أي نزعه      
  .المالَّق: والمالَّخ

وقيـل هـو الـسير      . ذَّهاب في األرض، وقيل الطلب، وقيل السرعةُ والِخفَّةُ       ال:  الملْع :ميلَع: ملع
  :)5(؛ قال رؤبة)4(كلبة: اسم: وميلع. السريع الخفيف، ملَع يملَع ملْعاً وملَعاناً

  وال      َشدُّ ُی      ْذِرى الِحق      ًا َوَھْبَلع      ا  
  

  َمْیَلع   اَوَص   اِحَب الِح   ْرِج وُی   ْذِرى    
والجمـع   الذي يـتكلم بـالفُحِش،     واألحمقُ اِطر،وقيل الشّ  المتَملِّقُ، :ِملْغُ، بالكسر ال :األملَغ: ملغ  

  :)7(فيقول ؛)6(اَألحمقُ الوقْس اللفِظ :الِملَغُ .أمالغٌ
  اَألْمَل     غِ والِمْل     ُغ َیْلك     ى ب     الكالِم   

  
  َیْب     َدِغَل     ْوال َدُبوق     اٌء اْس     ِتھ ل     ْم      

وجه : همزة ماٍء منقلبة عن هاء بداللة ضروب تصاريفه، يقال        : والماءةُ الماء الماه    :المموِه: موه  
يزأي م همو9(قال رؤبة: )8( بماء الشبابِنم(:  

  الُمَم        وَِّه خَل        َق  َرَأْتن        َيَلمَّ        ا
  

  َب     رََّق أْص      الِد الَجِب      یِن اَألْجَل      ھِ   
لك الطين وأمـاث  به وكذَأذا: ي الماء ماث الشيءَ ميثاً مرسه، وماث الِملح ف    : مايثُ :امتياث: ميث  

  : ؛ قال رؤبة)10(الرجلُ لنفسه َأِقطا إذا مرستَه في الماء وِشربته
  َبْع         َد ُخ         َداِرٍي َل         ُھ َمثاِی         ُث

  
  ماِی      ُث اْمِتَیاث      ًاَفُقْل      ُت إْذ َأْعَی      ا   

                                                  
 .14/107، مادة مقط، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 .14/120، مادة ملخ، نفسه )2(

 . 106، الديوان )3(

 .14/124، مادة ملع لسان العربابن منظور، : ينظر )4(

 . 90، الديوان )5(

 . 14/124، مادة ملغ لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 98، الديوان )7(
 .143-14/142، مادة مهر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 165، الديوان )9(

 .14/154، مادة موه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
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في المشي، كمـشي    تَبخْتر، وهو ضرب حسن     : ماح في ِمشْيته يِميح ميحاً وميحوحة     : مياٍح: ميح
  : )2(قال رؤبة. )1(البطة وامرأة مياحه

   َت     راه َھ     ْیَكال  َمیَّ     احٍ م     ن ك     لِّ   
  

   وع      یٍن َأْرَج      الِجْنذی      ٍذَأْرَج      َل   
: دتُـه وأمدتُـه   وزكا؛ وِمدتُه وًأمزاغ: ماد الشيء يميد :وهي لغة في بيداء  : ميداؤه :الممتاد: ميد  

: والممتـاد . الطعام نَفْسه وإن لم يكن هناك خوان      : والماِئدةُ. َأفْضَل:  وماد ،وماد إذا تَِجر  . َأعطَيتُه
  :)4(؛ وقال رؤبة)3(مفْتَعٌل المطلوب منه العطاء
  ِج الُنقَّ   اد  َخ   ْر َقْب   َلِم   ْن ُك   لِّ َق   ْومٍ  

  
  الُمْمت      اْدإل     ى أمی      ر الُم     وِمنِیَن     

  . هي حية في لهجة تهامة وعسير: ويقول يحيى جبر  
 نَنُه: الطريقوميداءس .نَوب5( واحد أي على طريقة واحدة؛ قال رؤبةيداٍءا بيوتهم على ِمو(:  

  ُم              ْشَتِبٍھ ُمَتیِّ              ٍھ َتْیھ              اُؤهُ 
  

  ِمی     داُؤُهإذا اْرَتَم     ى َل     ْم أْدِر م     ا    
جرى على وجه األرض جرياً منبسطاً      :  ماع الماء والدم والسراب، ونحو، يِميع ميعاً       :ماِئع: ميع  

  :)7(؛ يقول رؤبة في ميعة سيالنه)6(ِهنَيٍةفي 
  مائَع      ًاوالَق      ْیُظ ُیْغ      ِشیھا ُلعاب      ًا   

  
  َواتَّ       جَّ َلّف       اٌف ِبھ       ا الَمَعاِمع       ا     

  .فَْأتَج بدل واتَّج: ورد في اللسان  
ر من شـدة  الحزن، ذهاب العقل، التَحي: الولَه. الفالة التي تُولِّه الناس وتُحيرهم    :  الميلَه :ِميلَه: ميل

وله يلَه مثل ورم يِرم وتَولَه علـى        . ذهاب العقل ِلفَقْدان المحب   : الولَه. الوجد أو الحزن أوالخوف   
  :)9( قال رؤبة)8(القياس

  َیْم      ِشي ِب      ِھ اُألْدم      انُُ َكالُمَؤمَّ      ھِ 
  

  ِمیَل     ھ بِِ     ِھ َتَمطَّ     ْت َغ     ْوَل ُك     لِِّ      
أبـو  الحذق في الشيء، ومهرةُ بن حيـدان        : المهارةوالجمع مهور؛ و  :  الصداق :المهارى: مهر   

حي عظيم، وِإبل مهرية منسوبة إليهم، والجمع مهـاِري ومهـاٍر ومهـارى، مخففـة      : قبيلة وهم 
  :)11(؛ قاَل رؤبة)10(الياء

  َیْم      ِشى ِب      ِھ اُألْدم      اُن َكالُمَؤمَّ      ھِ 
  

  ِب      ِھ َتَمطَّ      ْت َغ      ْوَل ك      لِّ ِمیَل      ِھ  
  اجیُج الَمَھ      ارَى الُنفَّ      ِھبن      ا َح      َر  

  
  َیْجذْبَن           ُھ ِب           البْوِع والَت           َأوُّهِ    

                                                  
 .14/155مادة ميح،  ،لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 182، الديوان )2(

 .14/157، مادة ميد، لسان العربابن منظور، : ينظر )3(

 . 40، نالديوا )4(

 . 4، نفسه )5(

 .10/147، مادة ميع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 94، الديوان )7(

 .14/140، مادة الميلة، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 167، الديوان )9(

 .143-14/142، مادة مهر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 167، الديوان )11(
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بياض فيه زرقَةٌ، امـرأة زرقـة،      : كالمهِق، المهقُ والمقَه  : المقَه: كالمَهقْمقه:  المقَه :المهق: مهق
  :)2(؛ قال رؤبة)1( خضرة الماء:  والمهقُأشدها بياضاً، في زرقة كذلك: امرأة مقْهاء

  الَمَھ قْ  إذا م ا ُك نَّ ف ي الَح ْوِم         حتَّى
  

  َزْقَوَب   لَّ َب   ْرُد الم   اِء أْع   ضاد اللَّ         
   

  :)4(؛ قال رؤبة)3(بطيء: َأبطأ، وسيرِمنَْأثٌ:  نَاَثَ ينَْأثُ نَْأثاً:الِمنْيِث: ثنأ
   َل       ْم َتْحَن       ِثمًاإذا َحَلْف       َت َق       َس

  
  ْنَی    ثِ الِمواْعَتَرُف    وا َبْع    َد الِف    راِر     

  .المنأِثواعترفوا بعد الفرار : ورد في اللسان  
َأكمةُ محددة الرأس، وربما كانت حمراء وال تخلو مـن الحجـارة، وهـي              :  النَّبكَة :تَنبوك: نبك

        ك، بالتحريك، وِنباكط، والجمع نَببونُبـاك    األرض التي فيها صعود وه ونبوك موضـع،  :  ونبك
  )6(: قال رؤبة؛)5(اسم موضع: وتنبوك

   َوِش        ْعِب الَعْوَث        ِبَتْنُب        وَكِب        ِشْعِب 
ونَجشَ الصيد وكلَّ شيء مستورد ينْجـشُه       . َأذاعه: نَجشَ الحديثَ ينْجشُه نَجشاً   : المنجوِش: نجش  

، قـال   )7(اسـتثارةُ الـشيء   : والنّجشُ. المستخرج للشيء : والنُّجاِشي. استثاره واستخرجه : نَجشاً
   :)8(رؤبة

  الَمْنُج   وِشَفاُلْخ   سُر َق   ْوُل الَك   ِذِب   
  

  إنَّ         ِك إالَّ تْق         ِصِدي َتْطی         ِشى     
 الزجـر،   :والنجـه  حاجـة  عن إياه وردك والنجه ، استقبالك الرجل بما يكره    :النَّجه: التَّنَجه: نجه  

عد10(قال رؤبة. )9(الر( :  
  والیََّنجُّ         ِھَكْعَكْعُت         ُھ ب         الرَّْجم  

  
   القاِرَع   اِت الُك   دَّهِ َأْو َخ   اَف َص   ْقعَ   

  :)12(، قال رؤبة)11(الزِحير والتنحنُح:  النَّحيم:النَّحم: نحم  

  َب     یََّض َعْیَنْی     ھ الَعَم     ى الُمَغمِّ     ى   
  

  ّحِمال       ُنِد سَِّم       ْن َنَحَم       اِن الُح           
  

                                                
 .14/143، مادة مهق، لسان العربر، ابن منظو:  ينظر)1(

 . 108، الديوان )2(

 .14/166، مادة ناث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 28، الديوان )4(

 .14/179، مادة نبك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 169، الديوان )6(

 .14/199، مادة نجش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 77، الديوان )8(

 .14/204، مادة نجه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 166، الديوان )10(

 .14/213، مادة نحم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(

 . 143، الديوان )12(
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إعراب الكـالم   والنَّحو  . علم األلفاظ، ويسمى العارفون بلساِنهم ولغتهم نُحاةً       : النَّحو :منتحياً: نحا
 ووالطَِّريقُ   : العربي، والنَّح واالنتحاء في السير علـى الجانـب    ) سماًيكون ظرفاً ويكون ا   (القصد

  :)2(؛ قال رؤبة)1(األيسر
   ِم    ْن َق    ْصِدِه َعَل    ي َوَف    قْ ُمْنَتحی    ًا

  
  َص  اِحَب ع  اَداٍت ِم  َن ال  ِوْرِد الَغَف  ق   

  . قْمنْتِحيا ِمن نَحِوه على وفَ: ورد في اللسان  
  : ؛ يقول رؤبة)3(ما اتسع من األرض: والندح. السعةُ والفُسحةُ: والنَّدح. الكَثرةُ: النَّدح: نَدح: ندح

   َن         ْدِحِص         یراُنھا َفْوَض         ى بك         لِّ   
؛ قـال   )4(التَّنـاوُل القليـل   : والنَّدشُ. بحثَ: نَدشَ عن الشيء ينْدشُ ينْدشُ نَدشاً     : المنْدوش: ندش  

  :)5(ةرؤب
   الَمْرُش    وِشالُظلَّ    ِةك    الُبوِه َتْح    َت 

  
  ف  ي ِھْبِرَی  اِت الُكْرُس  ِف الَمْفُف  وش ِ     

  .المنْدوِشورد في اللسان في هبرات الكُرسِف   
ودغدغَـه شـبه     طَعنَه ونَخَـسه بإصـبِعه،     :نَدغَه ينْدغُه نَدغاً   .شبه النَّخْس  :النَّدغُ :الِمنْدِغ :ندغ

   :)7(قال رؤبة ؛)6( وهي المنادغَةُالمغازلَِة
  الَھْیَن   ِغ الَھُل   وِكَرْج   ٌس َكَتْح   ِدیِث  

  
  ادی     َث الَغ     ِويِّ الِمْن     َدغِ  َحَل     ذَّْت َأ  

 إيرادة على ، وقد يقع المنْدُل على العود     وقيل النقل واإلختالس  . نَقْل الشيء واحتجانه  : النَّدل: ندل  
؛ على حد قول    )8(المنْدل المنْدلي ببالمنْدل وهو يريد     تبخرت فيقال ضرورة، وحذفهما النسب ياءي
  :)9(رؤبة

  َواْعَت     لَّ أْدی     اُن ال     ِصبا َوِدَجُم     ھْ   
  

  َب     ِل َبَل     ٍد ِمْل     ىِء الفج     اِج َقَتُم     ھْ     
  ال ُی        ْشَترى َكتَّاُن        ُھ َوَجْھَرُم        ھْ    

  
  راِب أَكُم   ْھَیْجت  اُب َضْح  َضاَح ال  سَّ     

  هميرهلى صحة ذلك دخول األلف والالم في المندلويدلك ع: ، قاليريد ج  .  
 النَّرمقُ فارسي معرب ألنه ليس من كالم العرب كلمة صـدرها نـون أصـلية،                :نَرمقا: نرمق

  ، قال رؤبة)10(ومعناه نرمه وهو اللين
                                                

 .214-14/213، مادة نحا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 105، الديوان )2(

 .14/222ندح، ، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 .14/224، مادة ندش، نفسه )4(

 . 79، الديوان )5(

 .14/224، مادة ندغ،لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 97، الديوان )7(

 .، المنْدِلي ِعطْر ينسب إلى المنْدل، وهي من بالد الهند14/225، مادة ندل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 150، الديوان )9(

 .14/231، نرمق، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(



 167

  وَنْرَمق        اأَع        دَّ َأْخط        اًال ل        ھ  
  :)2( رؤبة؛ قال)1(جعُل الكاِهِن، وقد أنْشَعه:  النَّشْع:ينشَع: نشع  

   ُیْن    َشعاق    ال الَح    واِزى َوَأَب    ى أْن  
   

  أَش     ْرَیٌة ِف     ي َقْرَی     ٍة م     ا أْش     َفعا      
 وهـو أعلـى،    أيـضاً،  وهو بالعين المهملة   الوجور والسعوط،  :النَّشُوغ :النُّشَِّغناشغ من    :نشغ  

 مدح رجالً ويـذكر   قال رؤبة ي   ؛)3(وحباً للقائه  ويفعل ذلك اإلنسان شوقاً إلى صاحبه وأسفاً عليه،       
  )4(شَوقَه إليه

  ِالنُّ    شَّغَعَرْف    َت أنِّ    ي ناش    ٌغ ف    ي   
  

   أْرج    ُو ِم   ْن َن    داَك األْس    َوغِ َكلْی    ِإ  
نصره على عدوه ينصره ونَصره ينصره نصراً والنـصير         . إعانة المظلوم :  النَّصر :نصراً: نصر  

.  انـصار النبـي  ،واألنـصار  والجمع أنْصار)6()ِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْع َم النَّ ِصیرُ  (؛ قال تعالى   )5(الناصر
8(؛ قال رؤبة)7(والنَّصر العطاء. مجاري الماء في األودية: والنَّواِصر(:  

  إِن     ي َوَأْس     طاٍر ُس     ِطْرَن َس     ْطراً 
  

  ی    ا َن    ْصُر َن    ْصرًا َن    ْصرا : لقاِئ    ٌل  
  َن            ْصرا َبلََّغ            َك اُهللا َفَبلِّ            ْغ    

  
  َن     ْصَر ْب     َن َس     ّیاٍر ُیِثْبِن     ى َوْف     را  

  .السائل: والمستنصر. العطايا: والنّصائرأعطاه : ونَصره ينْصره نَصراً  
البالغ من األلوان الخالص منها الصافي َأي لون كان، وأكثرما          :  الناصع والنَّصيع  :وأنصع: نصع

  : )10( قال رؤبة،)9(أظهر عداوته وبينها وقصد القتال: نصع الرجل. يقال في البياض
  ْدَرْكَن        ُھ وَض        رَّعا  َحتَّ        ى إَذا أ

  
  َك      رَّ ب      أْحَجى م      انٍع أْن َیْمَنع      ا    

  َحتَّ      ى اْق      َشَعرَّ  ِجْل      ُدُه َوأْزَمع      أ   
  

بال    َشرِّ إْذ َصْع    َصْعَنُھ َوَصْع    َصعا    
  .أظهر مكا في نفسه ولم يظهر العداوة  

ة الصفيحة  والنَّصيل حجر رقيق كهيئ   .  النَّصل نصُل السهم ونَصُل السيف والرمحِ      :الِنصيل: نصل
؛ )11(المحدد، وجمعه النُّصل، وهو الِبرِطيُل، يشبه به راس البعير وخُرطومه إذا رجف في سـيره  

  :)12(قال رؤبة يصف فحالً
  أْص   َلُق َیْج   ِري ِبال   صَِّریِف َلْھَذُم   ھْ 

  
   َس     ْلَجُمْھالنَّ     صیلَع     ِریُض َأْرآِد   

  
                                                

 .انِْتزاعك الشيء ِبعنٍْف: ، النشْع14/262، مادة نشع، لسان العربابن منظور، : ينظر )1(
 . 92، الديوان )2(
 .14/262، مادة نشغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 97، الديوان )4(
 .14/270، مادة نصر، ربلسان العابن منظور، :  ينظر)5(
 . 40، األنفال )6(
 14/270، مادة نصر، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . 174، الديوان )8(
 .14/272، مادة نصع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 90، الديوان )10(
 .14/275، مادة نصل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 153، الديوان )12(
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جعلْـتُ بعـضه علـى بعـض؛        : نَضداً ونَضدتُه نَضدتُ المتاع َأنٍْضده، بالكسر،     : َأنضاد: نضد
؛ وأمـا   )1(ما تراكب منـه   : جنادُل بعضها فوق بعض؛ وكذلك أنضاد السحاب      : وَأنْضاض الجبال 

  : قول رؤبة يصف جيشاً
   أَجُم       ْھإذا َت       داَنى َل       ْم ُیَف       رَّْج   

  
   الجب     ال َھَزُم     ْھَأْن     ضاَدُیْرِج     ُف   

عالم باألمور حاذق بالطب وغيـره،      : ونَِطس ونَِطيس نطاِسي  رجل نَطس ونَطُس    : ِنطِّيس: نطس  
  : )3(وروي النِّطاِسي بفتح النون وقال رؤبة. )2(ما َأنْطَسه: النَسطاس، يقال بالروميةوهو 

  ِنطِّی        سا وَق        د َأُك        وُن َم        رًَّة   
  

  ِبَخ      ْبٍء َأْدواِء ال      ِصَبا  َنْقِری      سا    
سـرير الميـت    : ارتفْع والنَّعشُ : واالنْتَعشَ. رفَعه: ه نَعشاً وأنْعشَه  نَعشَه اُهللا ينِْعشُ  : أنْعشني: نعش  

، قـال   )4 (.سد فقـره  : منه، سمي بذلك الرتفاعه ونعشَ اإلنسان ينعشه تداركه من هلكته وَأنْعشَه          
  : )5(رؤبة

  ف     ي ُمْكَفِھ     ّر الِط     ْرًیِم ال     َشَرْنَبثِ 
  

   ِمْن       ُھ ِب       َسْیٍب ُمْقَع       ِثَأقَعَثِن       ى  
  . منه ِبسيِب مقْعِثأنْعشني: ورد في اللسان  

قلتُ لـه نَعـشك   : ونعشْتُ له. وانتعش العاثر إذا نهض من عثرته. أقعثني وقد انتعش هو   : ويقال
  :   اهللا، قال رؤبة

  دْع    َدعا: وإن ھ    وى الع    اثُر ُقلن    ا 
  

   َلَع        اِبَنِع        یٍشل        ھ، وعاَلْین        ا   
قـال  ؛ )6( بـه كوله شوك يـستا  وهو بالحجاز، لعضاه سهِلي،شجر من ا   :بالضم :النُّعض :نعض  

  :)7(رؤبة
  ِم  ْن َبْع  ِد َج  ْذِبي الِم  ْشَیَة الِجَی  ضَّي      

  
  ف     ي َس     ْلَوٍة ِع     ْشَنا ِب     ذاِك ُأْب     َضا    

ـ ونغض السحاب إذا كَ    .الشيء ينْغَض نَغْضاً ونُغُوضاً أي تحرك      :نَغَض :نَغّاض :نغض   فَ ثـم   ثَ
  :)9(قال رؤبة ؛)8(حرك بعضه في بعض وال يسيرمحض تراه يت

  م        اِضرََّق َعْیَنْی        َك َع        ِن الغِ َأ
  

  َنّھ  اضِ ٌق َس  َرى ف  ي ع  ارٍض   َب  ْر  
  .  بدل نهاضنغاض: ورد في اللسان  

                                                
 .14/281، مادة نضد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 .14/287، مادة نطس، نفسه )2(

 . 70، الديوان )3(

 .299-14/298، مادة نعش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 . 171، الديوان )5(

 14/299، مادة نعض لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 80، الديوان )7(

 .14/310، مادة نغض،  العرب لسانابن منظور، :  ينظر)8(

 . 81، الديوان )9(
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لحمات تكون في    :والنَّغناِنغُ هاِة وشوارب الحنْجوِر،  موضع بين اللَّ   :والنغْنُغةُ بالضم، :النُغْنُغُ :نغغ
والنُّغْنُـغُ   لحم متَـدلٍّ فـي بطـون اُألذُنـين        :والنُّغْنُغُ :والنُّغْنُغَةٌ .واحدتُها نُغْنُغٌ  هاِة، اللَّ الحلِق عند 
  :)2(قال رؤبة ؛)1(الحركةُ

  النُّْغُن   غَفْھ   َي ُت   ِرى األْع   الَق ذاَت  
  

  الُم   ْشَتِغىكالرَّب   اِع فاْع   ِسْف ِبَن   اٍج   
اسـم   :والـنَّقْض  والنَّقض ضد اِإلبرام،   .بناء  ما َأبرمتَ من عقٍْد أو     سادإفْ :النَّقْض :ِنقْضة :نقض  

   نْقُوض إذا هوالنَّ قْالنِّ .دمالبناء الم لَتْهما        :قْضةُضزرتْهماهما الناقةُ الجمُل اللذان قد هبوالجمع  ،وأد
  :)4(قال رؤبة ؛)3(اَألنْقاض

   وِنْق        ضا ِنْق        َضةً إذا اْمَتَطْین        ا 
  

  أْص   َھَب أْج   رى ِن   ْسَعُھ والَغْرض   ا    
  : ؛ قال رؤبة)5(النُّفَِّهلجمع كالٌّ معٍي، وا: وبعير ناِفه. َأعيتْ وكَلَّتْ: هتْ نفسينَِف: النُّفَّه: نفه  

  النُّفَّ         ِھبن         ا َح         َراِجیُج الَمھ         ارى  
قـلَّ ماؤهـا، أو فَِنـي       : زاً وهي بئر نَِكز وناِكز ونَكُوز     و نَكَزِت البئر تَنْكُز نَكْزاً ونُكُ     :ِزكْالنَّ: نكز  

نفهـا، فـإذا    لسعته بأ ونكزته الحية   ضرب من الحيات،    : النَّكَّاز. الدفع والضرب : والنَّكْز. ماؤها
  :)7(؛ قال رؤبة)6( ِنشطته:عضته بأنيابها قيل

  التَّن         زيَیاَءیَُّھ        ا الجاِھ        ُل ُذو   
  

  ب           الَنْكِزال ُتوِع          َدنِّى َحیَّ           ٌة    
 من اإلبل التي ذهبت أصـواتهامن       هكَّالنُّ. شم رائحة فمه  : نكَههتَريح الفم واس  : كْهةُالنُّ :النُّكَِّه: نكه  

  : )9(قال رؤبة. )8( تميم في النُّقَِّّهالضعف، وهي لُغة
  الُنكَّ     ھِغی     اِت اَبْع     َد اْھت     ضام الر

  
  َوَمْخِف        ٍق ِم        ْن ُلْھُل        ٍھ َوُلْھُل        ھِ   

  .ُأوِلعتُ: ورد في اللسان  
نُقَطٌ بيض وسود؛   : والنَّمشُ، بالتحريك . خُطوطُ النُّقوِش من الوشْي وغيره    : النَّمشُ: منِْمشٌ: نمش

  :)11(، ومثله قول رؤبة)10(واستعمل النَّمشَ في الكذب والتَّزوير.  بكسر الميمومنه ثور نَِمشٌ،
  ب      الَتْرِقیِشُأِطْع      ُت ع      اِذَل َق      ْد 

  
  إل      ىَّ ِس      ّرًا ف      اْطُرقي َوِمی      ِشي    

  
                                                

 .14/311، مادة نغغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 98، الديوان )2(

 .340-14/339، مادة نقض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 80، الديوان )4(

 .14/329، مادة نفه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 .14/353 ، مادة نكز،نفسه )6(

 . 63، الديوان )7(

 .14/357، مادة نكز، نكه لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 166، الديوان )9(

 .14/360، مادة نمش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 .77، الديوان )11(
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.  أكل من كلئهـا وتـرك      :ونَمشَ الدبى األرض ينْمشُها نمشاً    . ويعني بالترقيش والتزين والتزوير   
  مفسد، قال رؤبة : رجٌل منمشٌو، وقد نمش بينهم، بالتخفيف، وأنمشَ ميمةُااللتقاط والن: والنمش

  وم       ا ُكْن       ت ذا َنْی       َرٍب ف       یھُم    
   

   م          نھم ُمْنِم          لُ  ُم          َنِمشٍ وال   
نـم يـنم ويـنُم    : ، والفعُلفْسادِِالتوريش واإلغراء رفع الحديث على وجه اإلشاعة واإل     :النَّم: مين  

 النَّميمةُ الصوت الخفي مـن حركـة شـيءأو وطِْْء قَـدٍم،           . مع نميمةٍ والنَّميم ج . واألصل الضم 
  :)2(قال رؤبة ؛)1( ألنه أشَد ختْالً في القنيِص من أن يهِهم للوحشوهماِهما من قانٍص
   م ن الِح ْرِص الَف شًَق    فباَت وال نَّفسُ  

  
ف  ي ال  زَّرِب ل  و َیْم  َضُع َش  ربًا م  ا        

  .  حياةُ النفساالنتشار والنامةُ: الفَشَقْ  ب                                                                      صق
تناول الشيء بفَمه ليعضه فيـؤثر فيـه وال يجرحـه           : نَهشَ ينْهش وينْهشُ نَهشاً   : منهوِش: نهش

قال والنَّهشُ قريب من    . راسضالنَّهشُ باطباق األسنان، والنَّهس باألسنان واألَ     . وكذلك نَهشُِ الحيةِ  
  : )4(قال رؤبة. )3(النَّهس

  َمْنُھ      وِشی      ٍل َوَأٍخ َك      ْم ِم      ْن َخِل
  

  ُمْن         َتَعٍش ِبَف         ْضِلُكْم َمْنُع         وش    
إفراط الشهوة في الطعـام وأن ال  : والنَّهامةُ. بلوغُ الهمة في الشيء: النَّهمه: ينهم المنهـوم  : نهم  

: همـاً تمتلىء عين اآلكل وال تَشْبع، ينَهم نَهماً إذا كان ال يشْبع ونَهم الحـصى ونَحـوه ينْهمـه نَ             
  :)6(؛ قال رؤبة)5(قذفه

  َھ    زَّ الرِّی    اِح الَق    َصَب الُھْمُھوم    ا   
  

  َو الُھوُج َیْذِریَن الَحَصى الَمْھُجوم ا       
  لَمْنُھوماااِر الَحَصى   د في ال  َیْنَھْمَن  

  
  َحتَّ     ى إذا م     ا خاَض     ِت الَبِریم     ا    

  مخِْذفُ بالحصى، ونحوه، وهوالنَّهألن السائق قد ي  .  
شـبه  :  والنَّـوض  ، وخـصص بـالبعير    ز والمتن جوصلةُ ما بين الع   : النَّوض :اَألنْواِض :نوض

موضع  :واألنْواض .مواضع :واألنْواض واألناويض  .إدراك النخل  :واألناض .التَّذَبذُِب والتَّعثْكُلِ 
   :)8( رؤبة قال؛)7(معروف

   اإلیم   اضِ اِحِكى َض   َو ال   ذُّرَ ُغ   رِّ
  

  اَألْن       واِض اِفُع َم      دَ ِھُت      ْسَقى ِب          
  

                                                
 .14/362م، ي، مادة نلسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 107، الديوان )2(

 .14/369، مادة نهش، لسان العربور، ابن منظ:  ينظر)3(

 .78، الديوان )4(

 .14/373، مادة نهم، لسان العربابن منظور، :  ينظر )5(

 . 167، الديوان )6(

 .الماءمدافع ، واألنواض 14/384، مادة نوض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 .81، الديوان )8(
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. ما علِّـقَ، وسـمي بالمـصدر      : والنَّوطُ. علَّقه: ناط الشيء ينُوطُه نَوطاً   : نوط: ي نَطِ :ِنياطُ: نوط
وانتاطـت  . المعاِليق: واألنْواط. ما بين العجز والمتْن، وكلُّ ما علِّقَ من شيء فهو نَوط          : والنُّواط

  : رؤبة؛ قال)1(المغازي أي بعدتْ من النَّوط
  َنِط                   ّيٍة ِنیاُطھ                   ا َوَبْل                   َد

والنّاُل . أعطاه معروفه :  النائل ما نلْت من معروف إنسان، وكذلك النَّوال وأناله ونَوله          :َ نَولُ :نول  
   قيـل للعجـاج    وأصله من التناول كأنه يقول تناولك كـذا       . مصدر أنال : والنّال والمنالةُ والمنالُ  

  
  ج

   :)3(؛ قال رؤبة)2(وعثرت عليه في ديوان األبه
   أْن َیْرَبَع    اَنْوُل    ُھھاَج    ْت َوِمْثِل    ى  

  
  َحمام     ٌة ھاَج     ْت َحمام     ًا ُس     جََّعا     

 الفَرو، وقيل الفَرو القصير إلى      والنيم. ينام نَوماً ونياماً؛ واالسم النِّيمةُ؛ وهو نائم إذا رقَد         نام: نوم  
  :)5(؛ قال رؤبة)4(ارسيةالصدر، وقيل له نيم أي ِنصفُ فَرٍو بالف

  وق         د أرى ذاك فل         ْن ی         دوما  
  

  نیم    اُیْك    َسْیَن م    ن ل    یِن ال    شَّباِب     
: نـاه النّـوم   . نَوهـاً بـه تَنْويهـاً     ونـوه   ونُهتُ بالشيِء   . ارتفع وعال :  الشيء ينهوه  : النُّوه :نوه  

  :)7(؛ قال رؤبة)6(معروف
  َك   ْم ُرْع   َن َل   ْیًال ِم   ْن َص   ًدى ُمَنبَّ   ِھ   

  
  عل       ى ِإك       اٍم النائح       اِت النُّ       وَّه   

   
  :)9(؛ قال رؤبة)8(المكان البعيد، وما اطمَأن من األرض واتسع:  المهوَأن:مهوَأن: هأن

  م   ا زاَل ُس   ْوُء الِرْع   ي َوالتَّن    اِجي   
|  

   َغْی          ِر ذي َلَم          اجِ ِبُمْھ          َوَأنٍّ  
قـال  : )10(بشُ هبشاً ويتَهبشتُ ويهتَِبشُ وهو هبـاشٌ      ويه. الهبش الجمع والكْسب  : الهبوِش: هبش  

  : )11(رؤبة
  ماِض   ي الَتَم   ضِّى َم   ِرُس الَتْفِت   یشٍ 

  
  الَھُب    وشِ  الَمْغ    َنِم  ِلَھ    ْبشِ  أْع    ُدو   

  

                                                
 .14/386، مادة نوط، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 .14/389، مادة نول، نفسه )2(

 . 87، الديوان )3(

 .12/279، مادة نوه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

 . 184، الديوان )5(

 .12/279، مادة نوه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 167، الديوان )7(

 .15/9، مادة هان، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 31، الديوان )9(

 .15/13، مادة هبش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 79، الديوان )11(
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وتَهبـشوا وتَحبـشوا إذا     . هباشاٍت وحباثاٍت من الناس ليسوا من قبيلة واحدة       : الجماعةُ: والهباشةُ
  :)2(، قال رؤبة)1(اجتمعوا
  الَتْھِب      یِشاٌت ِم      َن اَش      ال ُھَبْوَل      
  

  ِل         ِصْبَیٍة، ك         أْفُرِخ الُع         ُشوشِ   
؛ )3( الهباء التراب الذي تطيره الرياح، وقيل هوغبار يشبه الدخان ساطعٌ في الهـواء        :هبواِت: هبا  

  :)4(قال رؤبة
   ال    ُدَقْقَوَھْب    واِتف    ي ِقَط    ِع اآلِل  

  
  ُمْعَتَن      ْقخاِرَج      ًة َأْعناُقھ      ا ِم      ْن   

ـ : هجم   جتَهجوماً :مه جمهم على القوم يجـم بهـا  :  هجل وهم عليهم الخَيجغْته، وهانتهى اليهم ب .
  :)6(، وقال رؤبة)5(وهجمتُ ما في ضرعها إذا حلبت كلَّ ما فيه. حلَبه: واهتَجمه

  َتْھِجُم      ْھإذا اْلَتَق      ْت َأْرَب      َع أْی      ٍد  
  

  ْی   ِث ج   اَدْت ِدَیُم   ْھَح   فَّ َحِفی   َف الَغ  
  ِتجاموااله :مجق الشديده: آخر الليل، والهو8( وقال رؤبة،)7(الس(:  

  َیْھِجُم     ْھَوالَلْی     ُل َیْنُج     و َوالنَّھ     اُر  
  

  ِكالُھَم      ا ف      ي َفَل      ٍك َی      ْسَتْلمِحُمھْ   
هـدنت الرجـَل    . بعد الحـرب  سكَن، الهدنه والِهدانةُ المصالحةُ     :  هدن يهِدن هدونَاً   :يهدِن: هدن  

  :)10( قال رؤبة،)9(سكَنْته وخَدعتُه كما يهدن الصبي
  وإْن َع    ال َم    اُء الَحم    یِم الُم    ْسَخنِ  

  
  ُیْھ    َدِن َتْثِق    َف اْم    ِرىءٍ ل    ْم ُثقِّْف    َت  

  لَحه والِهدانوقيل أص :دون؛ قال رؤبة)11(األحمقُ الجافي الثقيل في الحرب، والجمع اله:  
   الم   اَل الِھ   داُن الج   افي  ق   د یجم   ع 

  
  م  ن غی  ر م  ا َعْق  ٍل وال اْص  ِطرافِ    

 :نَقْـاه وأخْلـصه، وإبـٌل مهاذيـب       : هذُب الشيء يهِذبه هذْباً وهذَّبـه     :  كالتَّنِْقيةِ :مهاِذيب: هذب  
13( وقال رؤبة،)12(سراع( :  

  َتْرِم   ي ِذَراَعْی   ِھ ِبَجْثج   اِث ال   سَُّوقْ  
  

  َوْقِمْن َذاِت الطَُّقْد َأْنَجْدَن َضْرحًا و  
  َ الَول   قَْ َمَھاِذی   بَص   َواِدَق الَعْق   ِب    

  
  ُم    سَتَوَیاٍت الَق    دِّ َكاَلَجْن    ِب الَن    َسقْ    

    
                                                

 .15/13، مادة هبش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 78، الديوان )2(
 .15/17، مادة هبا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 104، الديوان )4(

 .15/29، مادة هجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 186، الديوان )6(

 .15/29، مادة هجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 150، الديوان )8(

 .15/41، مادة هدن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 164، الديوان )10(

 . 15/45، مادة هذب،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)11(
 .15/45، مادة هدن، نفسه )12(
 . 105، الديوان )13(
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  :)2(قال رؤبة  )1(غيبه أجمع؛:  هذَم الشيء يهِذِمه هذْماً:يهِذم: هذم
  َیْھِذُم    ْھیْھ    ُب الخ    اِفَقْیِن لْھ    ُب واللِّ
  

  َج             شَُّمْھ ِعیِدیَّ             ًة َتَكلَّْفُت             ُھ  
  .ورد في اللسان واللَّهب ِلهب الخاِفقيِن يهذمه  

: ختالط أصل الهرج   اال  الهرج االختالط، هرج الناسُ تَهِرجون بالكسر، هرجاً من        :تُهرج: هرج
    جربالـسب         : الكثرة في المشي واالتساع، واله جرهشدة القتل، و جرعالفتنة في آخر الزمان، واله :

  :؛ قال رؤبة)3(صاح به وزجره
   فاْرَت     دَّ اْرِت     داَد األْكَم     ھِ َھرَّْج     ُت

  
  ف     ي غ      ائالِت الح     اِئر الُمَتْھِت      ھِ    

  :)5( قال رؤبة،)4(الطويلةُ الضخْمةُ: من اإلبل: جابِهر: هرجب  
  َتَن      شََّطْتھ ُك      لُّ ِمغ      الِة الَوَھ      قْ   

  
   ُفُن    ْقِھرج    اٍب َق    ْرواَء َم    ْضُبوَرٍة  

 وهـزع الفـرس   . دقَّ عنُقََه : وهزعه. كسره:  هزعه يهزعه هزعاً وهزعه تهزيعاً     :زع تَه :هزع  
عزهي :عريصف الثور والكالب: ؛ قال رؤبة)6(أس:  

   َتَھزَّع        ا وإن َدَن        ْت م        ن أْرِض        ھ    
الـذي  : واألهزاع من السهام  . ع في عدِوه  ر إذا دنت من قوائم الثور تَهزع أي أس        أراد أن الكالب    

  . يبقى في الكنانة
: أكثر منـه، والهـزقُ    :  هزقَ في الضحك هزقاً وأََهزق، وزهزقَ وَأنْزقَ وكَركَر        :الهزق: هزق

  : )8(قال رؤبةوالهزق السراب، ، )7(النشاط، وقد هِزق يهزق هزقاً
  َواْنَتَسَجْت في ال ِریح ُبْطن اُن الَق َرقْ      

  
  الَھَزْقَوَشجَّ َظْھَر األرض َرّقاُص       

  : )10(؛ قال رؤبة)9(نكما يسدى عليه الحا:  الهشْنَقُ:هشْنَق: هشنق  
  َھ     ْشَنقاأْرَم     ل ُفْطن     ًا أْو ُی     َسدِّى  

  
  َوَل    ْم َت    ُذْق ِم    َن الُبُق    وِل الفُِ     ْسُتقا      

  :)12(رؤبة ؛ قال)11(هفتهارسية  أقاموا هفْتَقا أي ُأسبوعاً، فارسي معرب، أصله بالف:هفْتَق: هفتق  |
   ِبَبْیَھق        اِجنُّ        ُھُعْجم        ًا ُتَغنِّ        ي  

  
  َھْفَتق         ایَن زاُروا َك         َأنَّ َلعَّ         ابِِ   

  

                                                
 .15/47، مادة هذم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 150، الديوان )2(
 .15/49، مادة هرج، لعرببلسان اابن منظور، :  ينظر)3(
 .15/49مادة هرجب،  ،نفسه )4(
 . 104، الديوان )5(
 .15/61، مادة هزع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 .15/61، مادة هزق، نفسه )7(
 . 105، الديوان )8(
 .15/67، مادة هشنق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 110، الديوان )10(
 .15/72، مادة هفتق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 110، الديوان )12(
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 دائرةٌ في الوسط زوِر الفرس أوعرِض زوِره، وهي دائرةُ الحزم تـستحب،           :  الهقْعةُ :تَهقَّع: هقع
 وتهقَّع فالن علينا وتتـرع وتطَـيخَ   .وقيل هي دائرة تكون بجنب بعض الدواب يتشاءم بها وتكره     

ر2(؛ قال رؤبة)1(بمعنى واحد أي تكَب(:  
  كم     ا اتَّق     ى ُمْح     ِرُم َح     جٍّ أْی     َدعا 

  
  َتَھقَّع         اإَذا اْم        ُرٌؤ ُذو َس         ْوَءٍة    

والهقعه ضرب الـشيء اليـابس      . أن تدع المحموم يوماً ثم تهقعه، أي تعاوده       : واإلهقاع بالحمى   
  .  حكاية الصوتيوه

  : قال رؤبة. )3( شدة السير وإتعاب الدابة كالمقْحقة:هرب، والهقْهقة:  هقَّ الرجُل:هقْهق: هقق
  َج         دَّ وال َیْحَمْدَن         ُھ إن ُیْلَحق         ا 

 
  َھْقَھق       ا، إذا م      ا  َقْھق       اٌةَأَق      بُّ    

 هقَم َأن يكِْثـر مـن   :الشديد الجوع واألكل وقد هِقم، بالكسر، هقَماً، وقيل  :  الهِقم :هيقَم تَهقِّم : هقم  
صـوات ابـتالع    أ: والهـيقَم . واسع بعيد القعر  : وبحرِهقَم وهيقَم : البحر: والهقَم. لطعام فال يتَِّخم  ا

  :)5(؛ قال رؤبة)4(اللَّقمة، صوت جرِع الماء
  وَل     ْم َی     َزْل ِع     زُّ َتِم     یم ُم     ْدَعما    

  
   َفَھْیَقم      ا َھْیَقم      ًاِللّن      اس َی      ْدُعو   

ريح : والهالَّبةُ. هو ما غَلُظَ من الشعر    :  وقيل ،هو في الذَّنِب وحده   :  الهلْب الشَّعر كُلُّه   :بلْه: بهل  
 ،)6(تَتابع القَطْر  والهلب. سماء على فَعاٍل كالجبان والقَذَّافِ    ما جاء من األ   باردة مع قَطٍَر وهو أحد      

   :)7(قال رؤبة
  ـَ      ـْلباھبـ     ـھا ُج      الًال َوُدقــاقـ     ـًا   

  
  َوُك     نَّ ِم     ْن َنْح     ِو ال     َصَبا ُمَھّب     ا     

  روهي لهجة في ليبيا إلى اليوم: ويقول يحيى جبر. وهو التتابع والم . 

: والهلَـك والهلَكـاتُ    مات: وهالكاً الهلْك الهالك، هلَك يهِلك هلْكاً وهلْكاً        :المهتلك: الهالِك: هلك
نُونلَكة بفتح الالم أيضاً     ألنها مهلكة الواحد   ؛السة ه .والهالك :   ـالكوه ،ِلكهوالم دهالج  تَلـكهم :

   :)9(؛ قال رؤبة)8(على المبالغة

  الُمْھَتِل    كْ  َوالَھ    الكِ ِم    َن ال    ِسنیَن   
  

  مْنَجِرِد الحاِرِك َمْحُصوص ال َوِركْ      
  

                                                
 .15/75، مادة هقع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 88، الديوان )2(

 .15/75ق، ، مادة هقلسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 .15/75، مادة هقم، نفسه) 4(

 . 184، الديوان )5(

 .15/78، مادة هلب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 11، الديوان )7(

 .15/80، مادة هلك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 118، الديوان )9(
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ـ : ة همجِت اإلبُل من الماء تَهمج همجاً وهي هامج :باَألهمـاجِ : همج ى إذا شربت دفعة واحدة حت
هم الرعاء من الناس ال نظـام لهـم؛         : والهمج. هي ذباب صغير  و :جمع همجةٍ : والهمج. رويت

  :)2(؛ قال رؤبة)1(وجمع الهمج أهماج 
  َس      ْدَرى ِبَھ      ا داٌء ِم      َن الُغن      اجِ  

  
  باألْھم     اِجف     ي ُمْرِش     قاٍت َل     ْسَن    

ـ : هاِمد وهِمد وهِميد  . همدتْ أصواتُهم اي سكَنَتْ   . نةُالسكْ: الهمدةُ: االهماد: همد    : الهامـدة . اتم
  .  وقيل الهامد البالي من كل شيء ورطبه هامدةٌ إذا صـارت قَـِشرةٌ وصـِقرةٌ               االرض المستَنَّة، 

  

   :)4( قال رؤبة،)3(السرعة، : والهمادَ وأهمد
  ُك        لَّ أج        شَّ حاِل        ِك ال        َسوادِ 

  
  اَألْھم       اِدَطَل       َق م       ا ك       ان إّال    

  6(؛ قال رؤبة)5(االقامةُ: واإلهماد( :  
  َوَعِجَب         ْت ِم         ْن ذاَك ُأمُّ َھّن         اْد

  
  باالْھم      اْدَلمَّ      ا َرأْتِن      ى راِض      یًا   

  :)8( قال رؤبة)7(غَمزه:  همز رأسه يهِمزه همزاً:همزن: همز  
   َرْأَس       ُھ َتَھ       شَّماَھَمْزن       اَوَم       ْن 

  
  ُن        وَف الرُّغَّم        اف        أْرَغَم اُهللا اُأل  

  :)10(، قال رؤبة)9(دفعته وضربته: وهمزتُه ولَمزته ولَهزتُه ونَهمزه. والهمز مثل اللَّمز  
  وال   صُّْلُب ِم   ْن ُص   مِّ الَقَن   ا َتَجزِّع   ا  

  
   رْأَس       ُھ َتَلْعلَََع       اَھَمْزَن       اَوَم       ْن   

: وقد همسوا الكالم همسا، واألسد    . الخفي من الصوت والوطء واألكل    :  الهمس :الهموس: همس  
  :)12(؛ قال رؤبة يصف نفسه بالشدة)11(الخفي الوطء: الهموس

  الَھُموس       اَلْی       ٌث َی       ُدقُّ اَألَس       َد 
  

  واَألْقَھَب       ْیِن الِفی       َل والجاُموَس       ا    
سال، وكـذلك  : مع همع الدمع والماء يهمع ويهمع همعاً وهمعاً وهموعاً وهمعاناً وأه          :َأهمع: همع  

  :)14(؛ قال رؤبة)13(الطَُّل إذا سقطَ على الشجر تََهمع أي سال
  أْھَمَع     ا َوَط     لٍّ  ِم     ْن َلْی     لٍ ب     اَدَر

  
  َأْج     َوَف َبھَّ     ى َبْھ     َوُه فاْسَتْوَس     عا    

  
                                                

 .15/89، مادة همج، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 30، الديوان )2(
 .15/89، مادة همد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 173، الديوان )4(
 .15/89، مادة همد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 38، الديوان )6(
 .15/91، مادة همز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . 184، الديوان )8(
 .15/91، مادة همز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 93، الديوان )10(
 .15/91، مادة همس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 69، الديوان )12(
 .15/92، مادة همع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(

 . 90، الديوان )14(



 176

 واهتَم واهـتَم    الحزن، وجمعه هموم، وهمه األمر هماً ومهمةً وَأهمه فاهتَم        : الهم: الهمهوم: همم
الـصوت الخفـي، الهمهـوم    : الهمهمه. َأهم مبنية على الكسر مثل قَطام أي ال: به، وال هماِم لي  

  : )2(، قال رؤبة)1(المصوت
  الُھْمُھوم    ای    اِح الَق    َصَب َھ    زَّ الرِّ

  
  َوالُھوُج َی ْذِریَن الَح َصى الَمْھُجوم ا        

الهناِبثُ األمور واألخبـار المختلطـة؛ يقـال        : الدواهي واحدتها هنْبثَةٌ  : ثُ الهنَابِ :الهنَاِبثُ: هنبث  
  :)4(؛ قال رؤبة)3(وقعت بين الناس هنَاِبثُ، وهي ُأمور وهناتٌ

  الَھَناِب       ُثوُكْن      ُت َلمَّ       ا ُتْلِھن      ي   
  

  وال ُأُم         وُر الَق         َدِر الَبواِح         ُث  
 والذكر هنَعاً واألنثـى  ،، وقيل في عنقُ البعير والمنِْكبِ  الهنَع تطامن والِتواء في العنقُ     :هنَّع: هنع  

  :)6(وقال رؤبة في تطامن العنُقْ. )5(هنْعاء، والهنَع في العفِْرمن الظِّباء خاصة
  ِبم     ا أَص     ْبناھا َوُأْخ     َرى َتْطَم     عُ   

  
  َھنَّ       ُعوالِج       نُّ واإلْن       ُس إَلْین       ا    

 .والهنْبـغُ المـرأة الفـاجرة    . جوع هنْبوغُ:ويوصف به فيقال   ،ِشدةُ الجوعِ  :الهنْبغُ :الهنْبغُ :هنبغ  
  :)8(قال رؤبة ؛)7(هودق هوالهنبغُ العجاج الذي يطفو من رق

   الُمَبْغِب       ِغالطَّ       َرِد َبْع       َد َی       ْشَتقُّ
  

  الُھْنُب     ِغ اِجَج      الَعإیغ     اِفوَبْع     َد   
الخَرز الذي تَُؤخِّذ بـه النـساء       : مثال الِهلَّعة ضرب من التمر، والهنَّمة     : الهنَم :الهنَم: هينم: هنم  

ـ    . هلجالنا:  ِبحديثٍ مهوهانَ. أزواجهن قـال   ؛)9(ه قـراءة غيـر بينـه      بوالهينَمة الصوت، وهو ِش
  :)10(رؤبة

  َوع  ارض الِع  رَِّض َوَاْعن  اِق الَع  َرمْ 
  

  َل  ْم َی  ْسَمع الرَّْك  ُب بھ  ا َرْج  َع الَكِل  مْ      
  الَھــ     ـَنْم اِنِمَھیـ     ـإالَّ َوســـ     ـاِوَس   

  
  ال َوَق      ٌع ف      ي َنْعِل      ِھ وال َع      َسمْ     

كلمة :  المرأة فرجها، والتثنية هناِن على القياس، هن        وهن أبوقبيلٍة،: والِهنْو. وقت:  ِهنْو :هٍن: هنا  
: يكنى بها عن اسم اإلنسان، مثلك هن وهنَةٌ؛ والنون مفتوحة في هنَه، ومن العرب من يسكن مثل               

  :)12( قول رؤبة)11(، والتنوين فيها أحسنهنىمنهم من يقول هن، و
  َھ   ٍنإْذ ِم   ْن َھ   ٍن َف   ْوٌل وَق   ْوٌل ِم   ْن 

  
  َوُك     نَّ َبْع      َد ال     َضْرِح والَتَم      رُّنِ    

  
                                                

 .96-15/94، مادة همم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 184، الديوان )2(
 .15/100، مادة هبث،  العربلسانابن منظور، :  ينظر)3(
 . 29، الديوان )4(
 .15/102، مادة هنع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 177، الديوان )6(
 .15/100، مادة هنبغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
 . 98، الديوان )8(
 .15/103، مادة هنم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 182، الديوان )10(
 .15/105، مادة هنا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 161، الديوان )12(
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والمهوَآن، بـضم  . رفَعها وسما بها إلى المعاِلي :  هاء بنََفْسِه إلى المعاِلي يهوء هوءاً      :مهوَأن: هوأ
  :)2(؛ قال رؤبة)1(الصحراء الواسعة: الميم

  ج   اُءوا ِب    ُأْخراُھْم َعَل    ي ُخْن    ُشوشِ 
  

   ِبال      دَّبا َم      ْدُبوشِِ ُمْھ      َوَأنٍّ ِم      ْن   
تَهوع وقاء، وقيل قاء بال كُلْفة، وإذا تكللف ذلـك  :  هاع يهوع ويهاع هوعاً وهواعاً     :عاتَهو: هوع  

  :)4(؛ قال رؤبة)3(يقال تَهوع نفْسه إذا قاء بنفسه كأنه يخرجهاو. تَهوع، وما خرج من حلْقه هواعة

  َیْنَھ     ى ِب      ِھ َس     وَّاَرُھنَّ األْج      َشعا  
  

  َتَھوََّع          اَحتَّ          ى إذا ناھُزھ          ا   
وهـول البحـر    . المخافة من األمر ال يدري ما يهجم عليه من كَهول الليل          :  الهولُ :مهيُل: هول   

  :)6(؛ قال رؤبة)5(ومكان مهيل أي مخُوف. الهؤول جمع هولو: والجمع أهوال وهُؤول
   أْفی        اٍف َلھ        ا ُفُی        وفُ َمِھی        ُل

  
  َأْن     َت إذا م      ا اْنَح      َدَر الَخ      ِشیفُ   

 قـال اهللا    –هلُم  . )7(وِهيتَ لك أي َأقِْبلْ   : وهيتَ لك ! هيتَ للِحلْم :  تقول العرب  ، تَعجب :هيتَ: هيت  
  بالكسر موضع على شـاطىء الفـرات وأصـلها مـن           وِهيتُ،!. أي هلُم : )8()َھْی َت َل كَ   ( :تعالى
   :)10( قال رؤبة،)9(الهوةُ

  ُموَس    ى َوُموَس    ى َفْوَق    ُھ الت    اُبوتُ  
  

  وَص   اِحَب الُح   وِت َوَأْی   ن الُح   وتُ     
  ِھی       ُتف      ي ُظُلَم       اٍت َتْح       َتُھنَّ     

  
  ِلْلُحــ    ـوِت ف    ي َأْثناِئ    ِھ ُبُتـــــ    ـوتُ   

  . انقلبت الواو إلى الياء لكسرة الهاء، هوة من األرضسميت ِهيتَ ألنها في  |
  أفسد وِهيثُـاً  : أفسد وأصلح، وهات في الشيء    :  هاثَ في ماله هيثاً وعاث     :المهايثُ: هايث: هيث

   :)12(؛ قال رؤبة)11( وهيثاناً إذا حثَوت له
   َیْنَت      ِسْجُھ ال      َشَمُط اَألَباِغ      ُثَل      ْم

  
  لُمھای     ُثا ھای     َثفأََْص     َبَحْت َل     ْو   

  :)14(؛ وقال)13(يقال هاث له. المكاثَرة: المهَِايثَةُ  

                                                
 .15/106، مادة هوأ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 78، الديوان )2(
 .التقيؤ: ، التَّهوع15/110، مادة هوع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 91، الديوان )4(
 .15/110 مادة هول، ،لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 178، الديوان )6(
 .15/118، مادة هيت،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)7(
 . 23، يوسف )8(
 .15/119، مادة هيت، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 26، الديوان )10(
 .15/119، مادة هيث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 29، الديوان )12(
 .15/119، مادة هيث، لسان العربمنظور، ابن :  ينظر)13(
 . 29، الديوان )14(
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  واألرُض فیھ       ا ِدَم       ٌن َمَرای       ثُ 
  

  الُمَھاِی     ُثم     ا زال َبْی     ُع ال     سََّرِق   
ثار لمـشقة   :  الشيء يهيج هيجاً وِهياجاً، وتَهيج     جاوه  هاجت األرض تَهيج ِهياجاً،    :وأهيج: هيج  

: وهيجانـاً  وهاجت األرضُ هيجاً  . يوم القتال : يبسه، ويوم الهياج  وهاجت الريح النبت أَ   . ضرر أو
  :)2(، قال رؤبة)1( وأهيجها وجدها هائجة النباتيبس بقلها

   الَخْل  َصاَء م  ن ذاِت الُب  َرقْ  وأْھ  َیَج
  

  َوَش     فَّھا الَل     ْوُح ِبَم     ْأزوٍل َض     َیقْ    
فهـو   بعدما كـاد ينْجبـر،     ور أو كسره بعد الجب   :هاض الشيء هيضاً فانْهاض    :منْهاِض َ :هيض  

ِهيضه َأ .متاضضاً يواهتْهاضوم تاضه4(قال رؤبة ؛)3(فهو م(:  
   الَفَك كْ  ْنھ اضِ َكُمھاَجَك ِم ْن أْرَوى     

  
  إذا َل       ْم َیْع       ِدِه َھ       ٌم َفَت       ْكھ       مٌّ   

ـ    َأرغَد العيِش،  :واألهيغُ الكثير، الماء :األهيغُ :هيغ   ام والـشراب أو األكـُل      واَألهيخَين أي الطع
  :)6(قال رؤبة ؛)5(والنِّكاح

  َس     ْیبًا َوَدْفاع     ًأ َك     سیل األْص     َبغِ   
  

  ِغاألْھَی   َیْغِم   ْسَن َم   ْن َغَم   ْسَنھ ف   ي    
. الطويلة مـن النـساء واإلبـل      : والهيقة. المفرط الطول : الهيق من الرجال  : أهيق: هيقَ: هيق  

  : )8( رؤبة؛ قال)7(صار هيقاً: ميوأهيقَ الظل
  نَّ أْقت      ادي َجل      ْزَن َزْوَرق      ا  َأك      

  
  َاْھَیق          ا َنع          اٍم َھْی          قَأَزّل أو   

   
  :)10(؛ قال رؤبة)9(المقيم الراكد الثابت الدائم، والدوام على العهِد:  الوثْن والواِثن:الوثَِّن: وثن

  ال      ُوتَِّن  ال      َصفاِءعَل      ى َأِخ      ّالِء
  

  الَمْرِس     ِنَب     وَّاعِّ َس     ْوراٍت َك     ِریمِّ   
المرأة الذليلة والـوثن    : يروى بالتاء والثاء والمعروف التاء، والوثْنَة بالتاء الكثرة والموثونة بالثاء           

  . الصنم
: بجالو.  واستوجبه اي استحقه   ، وأوجبه اهللا  ، وجب الشيء ويجب وجوباً أي لزم      :بجو، م وجب

 شيء، والموجب الذي يأكل في اليوم والليلـة         والموجب من الدواب الذي يفزع من كل       ،األحمق
  :)12( وأنشد رؤبة،)11(مرة واحدة، يقال يأكل فالن وجبةً
                                                

 .15/120، مادة هيج، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 105، الديوان )2(
 .15/123، مادة هيض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 117، الديوان )4(
 .13/189، مادة هيغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 . 97، نالديوا )6(
 . 13/200، مادة هيق،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)7(
 . 110، الديوان )8(
 .15/153، مادة وثن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 163، الديوان )10(
 .ِسقاء عظيم من جلد تَيٍس وافٍر، جمعه ِوجاب: ، الوجب15/155، مادة وجب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 . 158، الديوان )12(
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  َأْف  َیَح َم  ْن َبْح  َرَك َغْم  َرًا ِخ  ْضَرُمھْ   
  

  فاْنت     اَب ُع      ْوٌد ِخْن     ِدِفىٌّ َق      ْشَعمھْ    
  م    ان ِھْلِدُم    ْھَعْلّی    ھ ِم    ْن َجْھ    ِد الزَّ  

  
  ْھُلوِع ِجرِض  ُم ع  اِري ال  ضُُّمَوجِّ  ٌب  

  . ورد عطاء من كريم وجز الوجز السريع العطاء: ورد في اللسان  
  :)2(؛ قال رؤبة)1(وَأوجزه اختصره. قَلَّ في بالغة: أوجز وجز الكالم وجازةً ووجزاً :وجز: وجز

  َفَق     ْد َع     َصي أْو ك     اَد ُم     ْسَتِفزِّي   
  

  َوْج     ِزَل     ْوال َرَج     اٌء ِم     ْن َك     ریٍم    
  :)3(المة أو جزكووجز في .  أيضاً الوجز سريع العطاءوقال  

  عاَلْی    ُت أْن    َساِعى َوُك    وَر الَغ    ْرزِ   
  

  َوْج     ِزعل     ى َح     زا ِب     يٍّ ُج     الٍل     
الـذي  : الذي َأسكته الهم وعتْه الكآبةُ الـواجم      : السكوت على غيظ، الواجم   :  الوجوم :َأوجم: وجم  

  : )5(، قال رؤبة)4(معظمه: رديء وَأوجم الرمِلورجٌل وجم . اشتد حزنَه
  َأْوَجُم   ْھَوالَحْج  ُر وال  َصّماُن َیْحب  و    

  
  َوال مع          ًا ُمَخفِّ           ٌق َفَعْیَھُم           ْھ    

والوجم حجارة مكومة بعضها فوق بعض علـى رؤوس القُـوِر           . والوجم جبل صغير مثل اإلرم      
ل الوجم مـستِدير وَأعـاله محـدد        وأص عاد، صنع ومن السماء من وأطول أغلظ وهي ،واإلكام

   :)7 (، قال رؤبة)6(والجماعه الوجوم
  ف  ي وھاَم  ٍة كال  َصْمِد َب  ْیَن األْص  ماْد

  
   الع      اِدّي َب      ْین اَألْجم      ادْ  َأْوُج      مُِ  

   :)8(قال رؤبةالبيوت وهي العظام، و: وبيتٌ وجم ووجم، واألوجام  
  َل   ْو ك   اَن ِم   ْن ُدوِن ُرك   ام الُم   ْرَتَكمْ 

  
  ال    َوَجْمَوَأْرُم    ِل ال    َدْھنا َوَص    ّماِن    

الغليظـةُ الـصلْبة،   :  والمحجـِر، والوجنـاء  قما ارتفع من الخديِن للشِّد   :  الوجنَةُ :اَألوجن: وجن  
نجين في: واألوجُل من الواَألفْع نج10( قول رؤبة)9(الجبل الغليظ، واألو(:  

  ألْوَج     ِناَأْع     َیَس َنھَّ     اٍض َكَحْی     ِد  
  

  َفھ   اَج ِم   ْن َوْج   ِدي َحِن   یُن الُح   نَّنِ      
ما بين األرضين ما وصل     : الوحافُ.  الوحف الشعر األسود، ومن النبات الرّيان      :الِوحاِف: وحف  

  :)12(؛ قال رؤبة)11(بعضها بعضاً
   أْط     الٍل ب     وادي الرَّْض     ِموَعْھ     ُد

  
   ال     سُّْحم الوح     افِ َغیَّرھ     ا ب     ین     

  
                                                

 .15/158، مادة وجز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 65، الديوان )2(
 . نفسه والصفحة نفسها )3(
 .15/160، مادة وجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
 . 186، الديوان )5(
 .15/160، مادة وجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
 . 41، الديوان )7(
 . 182، نفسه )8(
 .15/160، مادة وجن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
 . 161، الديوان )10(
 .15/170، مادة وحف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
 .183، الديوان )12(
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. اإلشارة والكتابة والرسالة واإللْهام الكالم الخَِفيي وكل ما ألقيته الى غيرك          :  الوحي :وحى: وحى
وِحياً أي كتبته فهو ميحتُ الكتاب أِحيِه ويوح وِحي2(؛ قال رؤبة)1(كتبه فهو م(:  

   ُمَنْمِنم      ْھَوَح      ىإْنِجی      ُل أْحب      اٍر 
  إ

  م      ا َخ      طَّ ِفی      ِھ بالِم      داِد َقَلُم      ھْ     
هو مرض ليس بالرمد تَِرم منه      : دنا الودقة والودقةُ  : ودقَ إلى الشيء ودقاً وودوقاً    : :الودقْ: ودق  

  : )4(؛ قال رؤبة)3(األذن وتشتد منه حمرة العين والجمع ودق
  كاَلحیَّ  ِة اَألْص  یِد ِم  ْن ُط  وِل اَألَرقْ   

  
  ال  َوَدْقال َی ْشَتِكى ُص ْدَغْیِھ ِم ْن داِء      

َأودى، وإنما  من آدى إذا كان ذا أداٍة وقُوة من           . ياًدحقُّ القتيل، وقد وديتُه و    : لِّديةُ ا :ِدينؤم: يود  
  :)6(؛ وقال رؤبة)5(السالح

  َحْوم     ًا ُیِحلُّّ     وَن الُرَب     ى َكالِك     ال   
  

  ِبالسا َیْحُم    ون ال    سَِّبیَل ال    ُم    َؤِدیَن  
الماء الـذي يـورد    : والِورد.  الحوجم  وقد غلبت على نوع    ،نَورها:  ورد كّل شجرة   :يِورد: ورد  

دقال رؤبة)7(اإلبل الواِردة: والِور ، :  
   َحْوَض       ھ ل       م َیْن       َدهِ  ِوْرديَدقَّ  ل       و 

من َأوراق الشجر والكتاب، واألورق من      : ورقُ الشجرة والشوك، والورقُ   :  الورقُ :ورقاء: ورق  
 العرب لون الذئب بلون الدخان الرمـِث َألن الـذنب   ما كان لونه لون الرماد، وشبهت : كل شيء 
  :)9(، قال رؤبة)8(َأورقُ

   دمَّ      ى ِذْئَبھ      ا الُم      َدمَّي  ورق      اَء
  

  ف      ال َتُك      ِوني ی      ا اْبَن      َة األَس      مّ    
الرمـال التـي ال    : الـوره . الوره الحمق في كل عمل، ويقال الخُرقُ فـي العمـل          : الورِه: وره  

11( رؤبة، قال)10(تتماسك(:   
  َتْع      ِدُل َأن      ضاُد الِقف      اِف ال      ُردَّهِ  

  
  ال      ُورَّهَعْنھ      ا وَأْثب      اُج الِرم      ال   

    

                                                
 .172-15/171مادة وحى،  ،لسان العربابن منظور، : ينظر )1(

 . 149، الديوان )2(

 .15/183، مادة ودق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 107، الديوان )4(

 .186-15/184، مادة ودي، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 122، الديوان )6(

 .15/190، مادة ورد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 .196-15/195، مادة ورق، نفسه) 8(

 142، الديوان )9(

 .15/199، مادة وره، لسان العربابن منظور، : ينظر) 10(

 . 167، الديوان )11(
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صوت الحلْي، وقد   : والوسواس. الصوت الخفي من ريح   :  الوسوسة والوسواس  :وسوس: وسس
  لوسـواس، حديث النفس المـصدر وا : والوسوسة والِوسواس. وسوس وسوسه وِوسواساً، بالكسر   

  

  : )2(قال رؤبة.)1(هو الشيطان: بالفتح
   َی  ْدُعو ُمْخِل  صًا ربَّ الَفَل  ْقَوْس  َوَس

  
  ِس      رًَّا َوَق      ْد أوَّنَّ َت      ْأِویَن الُعُق      قْ   

؛ قـال  )3("^" الوسقُ ِمكْيلة وقيل هو حمل بعير، وهو ستون صاعاً بـصاع النبـي       :قَوس: وسق  
  :)4(رؤبة

  الِقْت       بِ ُمْعَتِم       ُد الِحْن       و ُمِل       حُّ    
  

   َجْن       َدٍل وُت       ْربِ َوْس       َقَك       َأنَّ   
الدرجة، ووسل فالن إلى اهللا وِسيلةٌ إذا عِمل        : الوسيلة. المنِْزلة عند المِلك  :  الوسيلة :واِسل: وسل  

   :)6(؛ قال رؤبة)5(واجب: وشيء واِسٌل. الراغب على اهللا: عمالً تقرب به إليه والواِسِل
   واِس      الحظَّ      ًا قام      ْت ال َتْنَھ      رُُ 

  
  َق       ْیٌس ُتع       دُّ ال       ساَدَة الَبَج       ائال     

ِليفٌ يفْتَُل ثم   : الوِشيجةُ. اشْتَبكَتْ، وكلَّ شيء يشتبك   :  وشجت العروق واألغصان   :الوشيج: وشج  
 ضـرب : الوشيج. الرحم المشتَِبكة المتصلة  : الواِشجة. يشْبك بين خَشَبتَيِن ينقل بها البر المحصود      

  : ؛ قال رؤبة)7(من النبات، وهو من الجنْبِة

  الَبْرَوق       ا  الَوِش       یَج َمْرعاھ       ا  وم       لَّ
الـشدة فـي    : والوشَـز . رضما ارتفع من األ   : والوشَز. رفع رأس الشيء  :  الوشْز :وشِْز: وشز  |

  :)9(؛ قال رؤبة)8(العيش، والجمع أوشاز، وجعله رؤبة وشْزاً فَخففه
  َوْش     زِ اُز ُك     لِّ وإْن َحَب     ْت اْوش      

  
  ِبَع            دٍد ذي ُع            دٍَّة َوِرْك            زِ    

والجمع وشيع كُبة الغَزِل، : والوِشيعة. لَفَّه:  وشَع القُطْن وغيره، ووشَّعه، كالهما :الموشَّـع : وشع  
قـال  ؛ )10(دفلفَّ القُطِْن بعد الن  :  التوشع  القُطِْن بعد الندف، وكل لَفيفٍة وشيعةٌ      الوشع لفُّ . ووشائع
  : )11(رؤبة

  ِب    أْرَبٍع ف    ي ُوْظ    ِف َغْی    ِر أْكَوع    ا 
  

  الُمَوشَّ    عا َن    ْدَف الِقی    اِس الُقُط    َن      
   وقد يطلق الوصب على التعب والفُتُور فـي     ، والجمع أوصاب  ، الوجع والمرض  :الوصب: وصب  

  

                                                
 .208-15/207، مادة وسس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 108، الديوان )2(
 .15/212، مادة وسق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 .17، الديوان )4(
 .15/213، مادة وسل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
 .124، الديوان )6(
 .15/216، مادة وشج، لسان العربر، ابن منظو:  ينظر)7(
 .15/217، مادة وشز، نفسه) 8(
 . 64، الديوان )9(
 .15/217، مادة وشع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
 . 90، الديوان )11(
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صابن األود2( قال رؤبة،)1(الب( :  
  ك   أنَّ ِب   ي َس   ال َوم   ا ِم   ْن ظْبظ   ابْ 

  
  األْوص   اْبي َوالِبَل   ى َأْنَك   ُر ِتی   َك ب     

   :)4(؛ قال رؤبة)3(عهد إليه:  أوصى الرجًل ووصاه: ووصنيوصاني: وصى  
   َوصَّ        ِنيَوّص        اِنَي الَعجَّ        اُج ِفیَم        ا   

: معروفـة : المواِضـع . ضد الرفع، وضعه يضعه وضـعاً وموضـوعاً     : ضع الو :يتَّضع: وضع  
 ِضعوها مبعيره . واحد عَع قدمـه علـى    : واتّضـضه إذا كان قائمـاً ِليعنِقـه   أخذ برأسه وخَفَض

  : )6(؛ قال رؤبة)5(فيركبه
  َك      ْم ِم       ْن َدٍم َف       ْوَق َدٍم َتَحمَُّل       ھْ 

  
   اْجَلُل     ھْ َیتَّ     ِضْعَكُقْم     َت ب     ھ َل     ْم     

الجمـع  كلُّ شيء يوضع عليه اللحم من خشٍب أو باريٍة يوقى به مـن األرض و              : الوضم: وضم  
8(، قال رؤبة)7(أوضام(:  

   الَمْرُف      وشالَوَض      ِمَدَق      ا َك      َدّق 
  

  أو َك      اْحِتالِق النُّ      وَرِة الَجُم      وشِ   
  :)10(؛ رؤبة في قوله)9( الوطَن المنِْزُل، وهو موِطن اإلنسان ومحله وقد خففه:أوطنتُ: وطن  

  َحتَّ     ى َرَأى أْھ     ُل الِع     راِق َأنَِّن     ي 
  

  َوَطِن ى م َتُك ْن ِم ْن   َأْوَطْن ُت َأرض ًا ل      
رقَّةُ الترابُ ورخـاروة األرض،    : الوعثُ. المكان السهُل الكثير الدِهس   :  الرعثُ :باألوعِث: وعث  

عث البعير12(؛ قال رؤبة)11(وأو(:  
  باَألْوَع     ِثَل     ْیَس َطِری     ُق َخی     ِرِه  

  
  وأْن   َت م   ن ُح   سِن الَثن   اِء االِمْنَث   ثِ    

، )13(لَينَتُهـا : اففيها من لينها، وامرأة وعثة األرد      خاللحم كأن األصابع تُسو   كثيرة  : وامرأة وعثةٌ   |
  : )14(قال رؤبة

  َوم     ْن َھ     واى ال     ُرجَُّح األثاِی     ثُ   
  

  األواِع         ُثُتمیُلھ        ا أْعجازُُھ        ا     
|    

                                                
 .15/222، مادة وصب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 5، الديوان )2(

 .15/227ى، ، مادة وصلسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . 187، الديوان )4(

 .15/232، مادة وضع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 . 133، الديوان )6(

 .15/233، مادة وضم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

 . 78، الديوان )8(

 .15/239، مادة وطن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(

 . 163، الديوان )10(

 .15/241، مادة وعث، لسان العربور، ابن منظ:  ينظر)11(

 . 27، الديوان )12(

 .15/241، مادة وعث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(

 . 29، الديوان )14(
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  :)2( قال رؤبة،)1(الضعيف في البدن وقيل  األحمقُ وغِْب:  والوغْدُ،الوغب: وغب
  َِوْغ        ِبخ        ام وال ِبِبْرش        اِع اِلو

  
  على الَضجاَعْیِن اْن ِضجاَع الَوْط بِ       

  :)5(؛ قال رؤبة)4(التِّراتُ: واألوغام. )3(رةالذَّحُل والتِّ: والوغْم. رالقَه:  الوغْم:الوغوما: وغم  
  س             اِلُمُھ َفوََّق             َك ال             سَِّلیما

  
  الُوُغوم   ا َیْمُط   ِو بن   ا م   ن َیْطُل   ُب      

  غْمالثاب: والو الِحقْد عه أوغامتُ في الصدور وجم ِغمووقَدبالكسر، أي ح  
 َأوفَـض إذا َأسـرع،      والجمع وفُـض   وقاية ِثفاِل الرحى،   :الِوفاض :مستَوِفضاٍت وفْضا  :وفض

  :)7(قال رؤبة ؛)6(واستَوفَض استْتَعجل
  إذا امَتَطْیَن        ا ِنْق         َضًة َوِنْق         ضا 

  
  ض   اأْص   َھَب أْج   َرى ِن   ْسَعھ والَغرْ   

   ُع    َصبًا َوَرْف    ضاالَتھ    اِويُط    وُل   
  

  َوْف  ضا ُمْسَتْوِف  ضاٍتَتْع  ِوى الُب  َرى   
  :)9(قال رؤبة ؛)8(لِقيتُه على َأوفاض أي على عجلٍة مثل َأوفاٍز: ويقال .تعوي أي تلوي  

  ف   اِض أْوُیْم   ِسى ِبن   ا الِج   دُّ عل   ى    
  

  اْنِق    ضاِضى الَف    ال  َیْقَط    ُع أْج    وازَ   
  .مشي بدل يمسيي :ورد في اللسان  

الموضـع  : الِميفاة. طبق التنور : الِميفَى. وفى بعهده وَأوفَى  :  الوفاء ضد الغَدر، يقال    :ميفاء: وفي
   )11(:؛ قال رؤبة)10(الذي يوِفي فَوقه البازي ِإليناس الطير أوغيره

  َف              ْوَرْهرؤوس  اءف              میأْتَل              ُع 
ووقع المطر باألرض،   . سقط: ع وقْعاً ووقوعاً ووقُعاً    وقَع على الشيء ومنه يقَ     :موقوِع وقََع: وقع  

       قَعقَطَ، وهذا قول أهل اللغة، والووال يقال س : ِقعوالو فاء؛ )12(الذي يشتكي رجله من الحجارة    : الح
  :)13(قال رؤبة

  إّال َوس         اوِیَس َھی         انیِم الَھ         َنمْ 
  

   ف      ي َنْعِل      ِھ وال َع      َسمْ  َوَق      ٌعال   
    

                                                
 .15/246، مادة وغب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

 . 16، الديوان )2(

 . 15/248، مادة وغم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

 . تر، مادةنفسه )4(

 . 185، الديوان )5(

 .15/251، مادة وفض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 80، الديوان )7(

 .15/251، مادة وفض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 81، الديوان )9(

 .253-15/252، مادة وفى، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 174، الديوان )11(
 .262-15/260، مادة وقع، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر)12(
 . 182، الديوان )13(
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ِقيعقَ: وحافر وتْ منهوتْه الحجارةُ فَغَضع .قوعوقيع منه: وحافر م2( من قال رؤبة)1(مثل و(:  
  ِمْن ُجْمِد َحْوَضى َوَص فیحًا ُمْطَرق ا      

  
   النُّ      ُسوِر أْوَرق      اَمْوق      وِعِبَك      ّل   

  َی       ُدقُّ الَحَج       َر الُم       َدْمَلقا   َل       ْأِم  
  

  حتَّ      ى إذا م      اُء الِق      الِت َرنَّق      ا      
: و أوكَح الرجلُ  . اشْتدت: وِطَئه وطًْأ شديداَ، واستوكَحتْ ِمعدتُه    : جله وكْحاً  وكَحه بر  :أوكُح: وكح  

  : )4(قال رؤبة. )3(منَع واشتد على السائل، أي أمسك
  َمْلُعوَن             ٌة آث             اُرُه ُمَقبَّح             ا  

  
   َأوَكح      اإذا الُحُق      وُق َأْح      َضَرْتھ    

: توكّـف عيالـه وحـشمه     . اً وكوفاً ووِكفاناً سال    وكَف الدمع والماء وكْفاً ووِكيف     :بالوكاف: وكف  
؛ )5(يكون للبعير والحمار والبغـل    : والوكاف والِوكاف واُألكاف واإلكاف   : تعهّدهم، وهو يتوكفُهم  

  : قال رؤبة
  بالوك            افك            الَكْوَدن اَلم            شُدوِد 

: والولَـد َأيـضا   . يداًتدعى الصبية ايضا ول   :  وقال بعضهم  ،الصبي حين يولَد  :  الوليد :ِولْدةٌ: ولد  
 أي  ،)7()َماُل ُھ َوَوَل ُدُه ِإلَّ ا َخ َساراً       ( :وبقال في تفسير قوله تعـالى     . )6(الرهطُ على التشبيه ولد الظهر    

   )9(:؛ قال رؤبة)8( واِلولْدةُ جمع االوالد،رهطُه ويقال ولْده
  ِسرًا باِس   الوالخ   یُس یْط   ِوي ُمْستِّ     

  
  زع      ابال ِوْل      َدًةِس      ْمطًا ُیَرّب      ي    

وهما اسمان اُقيما مقام المصدر الحقيقي، وِلع به ولعـاً،       . العالقة من ُأوِلعتُ  :  الولُوع :تَوليع: ولع  
  :)11(؛ قال رؤبة)10(إالَّ َأن التوليع استطالة البلَقْ: كالملَمع: وولُوعاً االسم والمولَّع

  ھ ُخط    وٌط ِم    ْن َس    واٍد َوَبلََ    قْ   ی    ف
  

   الَبَھ    ْقُتْولی    ُع الجل    ِد كأنَّھ    ا ف    ي   
ضرب من العدو، وهو أن تقع القوائم معاً، وكـذلك أن           :  الولْفُ والِوالفُ والوليفُ   :اِلوالِف: ولف  

  : )13(، قال رؤبة)12(وهو ضرب من عدوه: وولف الفرس يِلف ولْفاً و ِوليفاً. تجيء القوائم معاً
  ال   ُوالَِّفف   ي َی   ْوِم رْك   ِض الغ   اَرِة   

  مفي 
  َن       اٍز ِحَی       ال َكِل       ِب الُخطَّ       افِ    

  
                                                

 .15/262، مادة وقع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 111، الديوان )2(
 .15/271، مادة وكح، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 35، الديوان )4(

 .15/272، مادة وكف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

 .15/276دة ولد، ، مانفسه )6(

 . 21، نوح )7(

 .15/276، مادة ولد، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 127، الديوان )9(

 .15/278، مادة ولع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 . 104، الديوان )11(

 .15/279، مادة ولف، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

 . 100، الديوان )13(
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  : ؛ قال رؤبة)1(نَِكد ليئم الخلق: عقةل وعق رجل وعقة : وتَوِعيق، عوق:يوعق: وعق
  ُیَوعَّق               اَمَخاَف               َة اهللا، وَأن 

  
  عل   ى اْم   ِرٍئ َض   لَّ الُھ   َدُى وأْوبق   ا   

  : )3(؛ قال رؤبة)2(لقالوعقة، بالسكون، الذي يضجر ويتَبرم مع كثرة صخب وسوء خ  |
  َحتَّ    ى اْس    َفَترُّوا ف    ي ال    بالد ُأبَّق    ا    

  
  َق    ْتًال وَتْوِعیق    ًا َعَل    ى َم    ْن َعوَّق    ا    

: لَـه يوالِم. وقيل ذهاب العقل والتحير من ِشدة الوجد أوا لحـزن أوالخـوف   . الحزن: الوله: وله  
  :)5(؛ قال رؤبة)4(الفالةُ التي تولِّه الناس وتُحيرهم

   ِب      ِھ اُالْدم      اُن كالُمَؤمَّ      ِھَیْم      ِشى
  

  ِمْیَل     ھ ِب     ِھ َتَمطَّ     ْت َغ     ْوَل ُك     لِّ      
 الكلب فـي صـوته إذا جـزع         ووهوه. في الحزنِ  ِصياح النساءِ : الوهوهةُ:  وهو :وهواه: وهوه  

 يفعل ذلـك ويوهـوه عانيـة حـول    : صوت حول ُأتُِنه شفقٍة، وحمار وهواه: فردده ووهوه العير  
  :)7(؛ قال رؤبة)6(عانَي

َفّباَض      ٌة ن      ْیَن الَعِنی      ِف َوالَلِب      ْق   
|  

   ال    َشَفْقوْھ    َواُهُمْقَت    ِدُر ال    َضْیعِة    
؛وأنـشد  )8(حكاية صوت الفرس إذا غَلُظَ، وهو محمود حيث يكون في آخـره صـِهيله       : الوهوهة  

  :)9(رؤبة
  الُموْھ        َوِهَوُدوَن َن        ْبُح الّن        ابح 

  
  ُنُف     وَس األُ نَّ     ھِ  َرعاب     ٌة ُیْخ     ِشى     

ويلَه وويلَك وويلـي، وفـي     : ويقال. كلمة مثل ويح إالَّ أنها كلمة عذاب      : ويٌل: ويل: ولْولَت: ويل  
؛ قـال   )10(واويلَها، قلت ولْولَتْ الن ذلك يتحول إلى حكايات الصوت        : قالت المرأة . وياله: النُّدبة
  :)11(رؤبة

   التَّ        أْق ِم        َن كأنَّم        ا َعْوَلُتھ        ا 
  

  الم   أْق بع   د وْلَوَل   تَعْوَل   ُة َثْكل   ى    
  َوالھ   اُم َت   ْدُعو الُب   وَم َوْی   ًال واِئ    ال      

  
  أْلَقی       ُت َعنِّ       ي َلْیَلھ       ا َعث       اِكال     

  
 

                                                
 .15/244، مادة وعق، لسان العربظور، ابن من:  ينظر)1(

 .15/244، مادة وعق، نفسه )2(

 . 114، الديوان )3(

 .15/278، لسان العربابن منظور، : ينظر) 4(

 . 100، الديوان )5(

 .15/293، مادة وهوه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 . 105، الديوان )7(

 .15/293 ، مادة وهوه،لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

 . 166، الديوان )9(

 .15/296، مادة ويل، لسان العربنظور، بابن م:  ينظر)10(

 . 107، الديوان )11(
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قَِّم، دم األخَوين، وهو الزعفران، على تقـدير        هو خَشَب الب  : األيدع ِصبغٌ أحمر، وقيل    :أيدع: يدع
ـ وأيدع الرجُل إذا اَوجب على نفسه حجاً وعنى باأليـدع الزعفـران ألن الم             . أفْعل م يتقـى   ِرح
  :)2(؛ قال رؤبة)1(الطِّيب

  أْی     َدعاَكَم     ا اتَّق     ى ُمْح     ِرُم َح     جٍّ 
  

   َس            ْوَءٍة َتَھقَّع            اإذا اْم            ُرُؤ  
  :)4( قال رؤبة)3(واحد؛: يك بالفارسية:  يكك:يك: يكك  

  ْكَی      ِلَی    كِّ ُروِم    ّي م     ن  َتَح    دَِّي ال 
  

  ُیْعِج   ُز َعْنھ   ا ِحیَل   ُة الَمْغ   ِد الَرِب   كْ     
 واأليهم من الرجال الجريء الذي ال       ال ماء فيها وال يسمع فيها صوتٌ      ] اليهماء[ مفازةٌ   :يهم: يهم  

الرجـُل  :  واأليهم.يستطاع دفعه وقيل األصم وقيل األعمى وسنةٌ يهماء شديدة عسرة ال فرح فيها     
  :)6(؛ قال رؤبة)5( فقلبهاألهيمالذي ال عقَل له وال فَهم أراد 

  َكَأنَّ        ُھ شََ        ّالُل عان        اِت ُك        ُدمْ  
 |  

   َتَغِرُی        ُده َبْع        َد الَع        َتمْ كَأنَّم        ا  
  ُم     ْرِتجٌس َجْلَج     َل أْو ح     اٍد َنَھ     مْ     

  
  َوَیَھ      ْمأو راِج      ٌز  فی      ھ َلج      اٌج    

  
الحريـقُ والجمـل    :  والحريقُ وعند األعراب   السيل: واأليهماِن عند أهل الحضر   . أي ال عقل له   

  .  )7(الهائج

                                                
 .15/309، مادة يدع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
 . 88، الديوان )2(
 .15/322، مادة يك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
 . 117، الديوان )4(
 .15/328، مادة يهم، لسان العرب، ابن منظور:  ينظر)5(
 . 182، الديوان )6(
 .15/328، مادة يهم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
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  الشواھد المكررة عند رؤبة 
  والَتَح        زِّي الَتأِفی        ُكُخ        ُذ ال َیْأ

  
  اَألزِّ الِع      َدى ُذو ط      بُخِفیَن      ا وال   

  
  مادة أزز             مادة حزا    مادة أفك               

  ُمْحَرْنَجُم     ْھَیُك     وُن أْق     َصى َش     لِِّھ 
  

   ِزیُم      ُھآٍزاِر َفْھ      َو َع     ضَّ ال      ِسف   
  

  مادة أزا            مادة حرنجم                            
  َأُس     بَِّھ ل     ي، وَل     ْم  ُأَبْیَل     ىقال     ت 

  
  م       ا ال       سِّنُّ إال َغْفَل       ُة الُمَدلَّ       ھِ     

  
  مادة سبه     مادة أبل             

  األثائِِ     ثُ  ال     رُُّجُح وم     ن َھ     واىَ 
  

  األواِع         ُثُتِمیُلھ        ا َأْعجاُزھ        ا     
  

  مادة وعث           مادة أثث                                
  َوَیْأِرُم      ْھ أْعل      ى َلْحِم      ِھ  َیْم      ُسُد

  
  أِجُم    ْھتج    ادْت ِبَمْطُح    وٍن َلھ    ا ال   

  
  مادة أجم          مادة أرم       مادة مسد      

  األْرِز َأُروُز َبّخ               اٌلَف               َذاَك 
  

  الُك      ْرزِ  َیْم      ِشي َبِط      یَن  وُك      رٌَّز  
  

    مادة بطن     مادة كرز     أرز مادة   مادة بخل 

  َم   ْأُروِشَأْص   ِبْح، َفَم   ا م   ن َب   َشٍر    
  

  الَف   ُشوشيَوأْزُج   ْر َبن   ي الَنَجاَخ   ٍة   
  

  مادة فشش          مادة أرش 

  َت    راْه َمْن    صورًا َعَلْی    ِھ األْرغ    اسْ 
  

  َواآلْس األالُء م   ا اْخ   َضرَّ َیْخ   َضرَّ  
  

  مادة أوس  مادة أال 
  ل       َثمِّم       ا الن       اُس إالَّ َكالُثم       اِم ا 

  
  مِّىَأَوالَت         بالّتعِبی        ِدَیْرَض        ْوَن   

  
  مادة أما   مادة عبد 

   اَألْج        دالَ والُخ        ُصوماَیْع        َتِقُم
  

  الَتْعِقیم          ا َوَیْعَتِق          ى ِب          الُعَقِم     
  

  مادة عقم                   مادة عبد 

  الُف    َوْقَك    سََّر ِم    ْن َعْیَنْی    ھ َتْق    ِویُم  
  

  الَبَخ      ْقَوَم      ا ِبَعْینْی      ھ َع      َواِوْیُر    
  

  مادة بخق           فوق مادة 
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  األْمَل     ِغ ب     الَكالِم  َیْلَك     يوالِمْل     ُغ 

  
  َیْب     َدِغ اْس     ِتِھ َل     ْم َدُبوق     اُءَل     ْوال   

  
  مادة بدغ     مادة دبق     مادة ملغ     مادة لكي      

  الُمَثْغِث     ِغَوَع     ضَّ َع     ضَّ األْدَرِد  
  م

  الُب      ْرُزِغَبْع      َد َأَف      اِنیِن ال      َشباِب    
  

  مادة برزغ           مادة ثغغ 
  َوْغ        ِب الِوخ        ام ِبِبْرش        اِعوال 

  
  على الِضَجاَعْیِن اْن ِضجاَع الوْط بِ       

  
    مادة وغب     مادة برشع 

  َتَبْرَكع       اَوَم       ْن َأَبْحَن       ا  ِع       زَُّه  
  

  َرَبَع      اعل      ى اْس      ِتھ َزْوَبَع      ًة أو    
  

  مادة ربع           مادة بركع 
 واْق   َشْعَرْرَن ِم  ْن َخ   ْوِف  َبْصَب  ْصنَ 

  الَزَھ                                                                    ْق
  ْذن  اب ِم  ْن َل  وٍح َوَب  قْ    باألَیْم  َصْعن  

  
  مادة مصع     مادة زهق                 مادة بصص 

  الُمَبْغِب      غِ َی      ْشَتقُّ َبْع      َد الَط      َرِد    
  

  الُھْنُب     ِغَوْبَع     د إیغ     اِف الَعَج     اِج     
  

  مادة هنبغ           مادة بغغ 
  الُمَم        وَّهأم        ا َترْین        ي َخَل        َق 

  
  اَألْجَل     ِھالجب     ین  َأص     الِدب     ّراُق   

  
  مادة جله     ة صلد ماد    مادة موه 

  اَألْبَل      ھِ  ال      َشباِب ُغ      َداِنيِّ َبْع      َد 
  

  ال  ُسمَِّھَلْی  َت الُمَن  ى وال  َدْھُر َج  ْرُي     
  

  مادة سمه           مادة بله     مادة غدن 
  اَألْكَم     ِھ َفاْرَت     دَّ اْرِت     داَد  َھرَّْج     ُت

  
  الُمَتْھَت     ِھاِئالت الَخاِئ     ِب ف     ي َغ       

  
  ادة تهته م          مادة كمه           مادة هرج      

ُم     ْسَتْأِنُف األْع     شاِب ِم     ْن َرْوٍض 
  َس                                                                        َمْق

  ال   ُذَرْق ُحْج   راُنَحتَّ   ى ِإذا اْص   َفرَّ    
  

  مادة ذرق   مادة حير                      
   خ   اوي الُمْخَت   َرْقاألْعم   اقوق   اِتم 

  
  الَخَف     ْقُم     ْشَتِبِھ األْع     الِم كّم     اِع    

  
  مادة خفق                 مادة عمق     

  الَخْیَلع  اضِِ ال  ریِح ُتْلِق  ى َطْعن  ًا َك  َنفَْ
  

  أْفَرع  ا َوَس ْمٍك  َع ْن َض ْعِف أْطن  ابٍ    
  

  مادة فدع           مادة خلع 
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  ُخْن   شوشْخراُھْم عل   ى ُأج   اؤوا ب    

  
  َم      ْدُبوِش َبال      َدَبا أٍنُمْھ      َوِم      ْن   

  
  مادة دبش    مادة هوأ           مادة خنش 

   ِم           ْشَیًة أزاِئب           ا َتَزاَب           ىإذا 
  

  َدباِدب    ا ،َتھا م    ن أْص    وا ،َس    ِمْعَت  
  

  مادة دبب                 مادة زبي        
   ُیْلِق       ى قاِدم       اٍت ُزْع       را ُك       رَِّز

  
   َل  ْم َی  ْشَرْب ُھن  اك الَخْم   را   َدْج  َرانَ   

  
  مادة دجر                                    مادة كرز      

  ِزیزیم        اَت        ْسَمُع ِللِج        نِّ ِبھ        ا 
  

   ِبھ           ا َتْح            ِذیما َوِل           آلداِويّ   
  

  مادة دوا               مادة زيم                             
  ون       وزي َغْیَن       ٍفَنْغ       ِرف م       ن ذي  

  
  مادة أزا  مادة غنف                                               

  ال      ُردَِّهَتْع      ِدُل أْن      ضاُد الِقف      اف  
  

  ال      ُورَِّه الِرم      ال وَأبث      اُجَعْنھ      ا   
  

  مادة وره           مادة رده 
  الُم  ْرِزِغَط  ى ال  ُذلًَّ ك  فَّ   َش  ْیئًا وأْع

  
  ال   ُصلَِّغوالَح   رُب َس   ْھباُء الِكب   اِش    

  
  مادة صلع           مادة رزع 

  الَعْنَك   ِثَھ   ْل َتْع   ِرُف ال   داَر ِب   ذاِت  
  

  الُمَرعَّ        ِث دارًا ِل        ذاَك الَرش        أَ   
  

  مادة رعث           مادة عنكث 
  َعْقال      صَّنَّ صْل      صاُل إذا َت      َتالھَّ

  
   الَمَل      ْقّالُخَم       الَتْجِل     یحُ ُمْعَت     ِزُم    

  
  مادة ملخ         مادة صعق 

  ب            الَتْرِقیِش ق            ْد أولْع            تُ 
  

  وِمی      شيإَل      يَّ ِس      رًَّا ف      اْطُرِقي    
  

  مادة نمش            مادة رقس 

  َفِل      ْكَوال َش      ٍظ َف      ْدِم َوال َعْب      ٍد   
  

  الَرَم كْ َیْرِبُض في الَرْوِث َكِبْرَذوِن      
  

  ماتدة رمك           مادة فلك 

  الُمَغاِل       ُث  الَحِل       ُساْس       َمَھرَّإذا 
  

  َق     ْد َیْعَل     ُم اهللا الَعِزی     ُز ال     َواِرثُ     
  

  مادة غلث         مادة سمهر 
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   أْخ  الَق الُط  ُرقْ اْس  تاَفإذا ال  َدلیُل 

  
  الَزَل       ْقَكَأنَّھ       ا َحْقب       اُء ْبلق       اُء     

  مادة زلق               مادة سوف   
  الُمَع      وَِّه َش      ِئِزُج      ْدِب الُمَن      دَّي 

  
  ِھُمَواِج           ٍھ أْش           باَھُھ باألْش           َب  

  مادة عوه   مادة شأز   
  َوَع   َشقْ  ِف   ْرٍكَوَل   ْم ُی   ِضْعھا َب   ْیَن   

  
  ال  شََّبْقال َیْت  ُرُك الَغْی  َرَة ِم  ْن َعْھ  ِد     

  مادة شبق           ماتدة عشق  مادة فرك   
  بال       َشْخِزإَذا اُالُم       وُر ُاوِلَع       ْت  

  
  الُمْغ  ِزى َوالَح  ْرُب َع  ْسراُء الِلق  اِح     

  مادة غزى            مادة الشخز   
   الِرف    اِضال    َشَرِكِعیِس َف    ْوَق ِب    ال
  

  ِبالَخ      ْضخاضِ كأنَّم      ا ُیْن      َضْحَن    
  مادة رفض               مادة شرك   

  وقی   د األقی   ادَص   ْعٍب َع   ِن الَخْط   ِم 
  

   اَألْج     الْدَرف     لَّ األدرانی     كَجْع     ِد   
  

  مادة رفل  مادة درنك                                                                
  ال     َشْرِزى ُمَع     اِدِیھْم َع     َذاَب  َیْلَق     

  
  ُش    ّمْخزِ َأَن    ا اْب    ُن ُك    لِّ ُم    ْصَعٍب       

  
  مادة شمخز           مادة شرز 

  للُمْن    َصَفْقفم    ا اْش    تَِالھا َص    ْفَقًة   
  

  الُمْنَعَف   ْقحت   ى َت   َردَّى أْرب   ٌع ف   ي     
  مادة عفق            مادة صفق       

  َحْف    ضاأم    ا َت    َرى َدْھ    رًا َحن    اِنى  
  

  الَقْع  َضا لَع  ِریَشا ال  َصناَعیِنأْط  ر   
  مادة عرش مادة قعض    مادة صنع      مادة حفض  

  َض     َحاُؤُه َدْی     َسٌقھ     اِبى الَع     ِشّي 
  

  إذا ال      َسرابُ اْنَت      َسَجْت إض      اُؤهُ    
      مادة ضحا  مادة دسق         

  َدِع   ْق َوِم   ْدعاٍسف   ي َرْس   م آث   اٍر  
  

  الدََّس  قْ َی  ِرْدَن َتْح  َت األْث  ِل َس  یَّاَح       
  مادة دسق           ادة دعق مادة دعس م       

  ُمَكنَّ         ُعُمَكْعَب        ُر األْرس         اِغ أْو  
  

  َت       ْضَبُعوال َتن       ى أْی       ِد َعَلْین       ا    
  مادة ضبع             مادة كنع        

  أْش      طاِسَعنَّ      ي َوَمّم      ا َیْبُلُغ      وا 
  

  ِم  ْسماِسإْن ُكْن  ت ِم  ْن أْم  ِرَك ف  ي     
  مادة مس           مادة شطس        

  اُمْؤَت     ضََّوْھ     ي َت     َرى ذا حاَج     ٍة  
  

  الَمْع     َضاذا َمَع     ٍض َل     ْو َال َی     ُردُّ   
  مادة معض            مادة أض         
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  والتََّنجُّ         ھَكْعَكْعُت         ُھ ب         الرَّْجِم  
  

  الُك   دَِّه القارَع   اِتأْو خ   اف َص   ْقَع    
  

  مادة كده                مادة نجه    
   ِم    ْن َق    ْصِدِه َعَل    ى َوَف    قْ مْنَتحَِی    ًا

  
  َف قْ الَغَصاِحَب غ اَراٍت ِم َن ال ِوْرِد          

  
  مادة عفق                     مادة نحا      

  باِس   الًا َوالِخ   یُس یْط   ِوي ُمْسَت   ِسرَّ  
  

  َزع      اِبال ِوْل      َدًةي  ُیَربَِّ      ِس      ْمطًا  
  

  مادة زعبل  مادة ولد      مادة سمط      
  فی    ھ ُخط    وٌط م    ن َس    واٍد َوَبَل    قْ    

  
  الَبَھ    ْق َتْولی    ُعَكَأنََّھ    ا ف    ي الِجْل    ِد   

  
  مادة بهق  مادة ولع

  ُف      وش الَمْرالَوَض      ِمّق      ًا َك      َدقِّ َد
  

  الَجُم     وِشالنُّ     وَرِة   َك     اْحِتالِق ْوَأ  
  

  مادة جمش               مادة وضم    
  ظْبظ   اْبك   أنَّ ِب   ي َس   ال َوم   ا ِم   ْن   

  
  األْوص   اْبب   ي َوالِبَل   ى َأْنَك   ُر ِتی   َك    

  
  مادة وصب           مادة ظبظب        

  َحْوم     ًا ُیِحلُّّ     وَن الُرَب     ى َكالِك     ال   
  

  ِبالسا َیْحُم    ون ال    سَِّبیَل ال    َؤِدیَنُم      
  

  مادة ودى 
   دمَّ      ى ِذْئَبھ      ا الُم      َدمَّي  ورق      اَء

  
  ف      ال َتُك      ِوني ی      ا اْبَن      َة األَس      مّ    

  
  مادة ورق      

   َی  ْدُعو ُمْخِل  صًا َربَّ الَفَل  ْقَوْس  َوَس
  

   الُعُق     قْ َت     ْأِویَن أوََّنًا َوَق     ْد  ِس     ّر  
  

  مادة أون               مادة وسس      
  الَف شًَق  من الِح ْرِص      والنَّفسُ فباَت

  
ف  ي ال  زَّرِب ل  و َیْم  َضُع َش  ربًا م  ا        

  ب                                                                      صق
      مادة فشق            مادة نمم 
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  : علم الداللة
العلم الذي يـدرس    "، والبعض يعرفه    )1(بسط تعريفاته، هو دراسة المعنى    أعلم الداللة في    

ذلك الفـرع الـذي يـدرس       "أو  " أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى         " المعنى
والتعريـف األخيـر     ")2(في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى       الشروط الواجب توافرها    

 )3("يستلزم أن يكون موضوع علم الداللة أي شيء أو كل شيء يقوم بـدور العالمـة أو الرمـز         
. وهذه العالمة أو الرموز قد تكون عالمات على الطريق أو تكون إشارة باليد أو إيماءة بالرأس                 

 يخفى أن أصل هذه اللفظة حديث نسبيا اسـتحدثت فـي أواخـر          وال كما قد تكون كلمات وجمالً    
  . )4("يرمز "ىالقرن التاسع عشر من فعل إغريقي بمعن

علم الداللـة اللفظـي ويهـتم       : وتجدر اإلشارة إلى أن علم الداللة ينقسم إلى قسمين هما         
شارة والعقـد،   بدراسة معنى الكلمة، وغير اللفظي، يهتم هذا النوع بدراسة المعاني المرتبطة باإل           

وهو ما يطلق عليـه التواصـل       .)6( واألصوات غير اللفظية، والصورة وما يلحق بها       )5(والنصبة
  . غير اللفظي

 يدل على معنى يعد وحدة داللية، وهي من الجوانـب            كل ما  أن ويبدو من الواقع اللغوي   
كر الجاحظ أن أنواع    وقد تطرق القدماء إلى دراسة الوحدة الداللية، وقد ذ        . التي تسهم في تشكيله   

  . )7(النصبةوالخط والعقد واإلشارة واللفظ : الداللة تنحصر في خمسة أنواع

 طبيعة المصطلح والموضـوع الـذي       دوالثابت أن سبب عدم استقرار الباحثين في تحدي       
يعالجه يعود إلى مرور المصطلح بمراحل كثيرة، وتقلبت عليه مناهج متعددة قديمة وحديثة، فهو              

ى وصف توضيحي لتحديد مجاله أو منهجه على حد تعبيـر الفيلـسوف اليونـاني أدام                بحاجة إل 
  .)8(شاف، الذي أشار إلى ضرورة تحديد مصطلح علم الداللة وصوغه ضمن إطار اللسانيات

                                                
 . 12، علم الداللة، بالمر، 9، علم الداللة ينظر ال ينزجون، )1(

مجاهد عبد . 12، م الداللةعلبالمر، . 11، علم الداللةعمر أحمد مختار، . 7، علم الداللةجرمان كولد، لومون ريمون، :  ينظر)2(
  الكريم، 

 . 9، الداللة اللغوية عند العرب

 .12، علم الداللة بالمر،:  ينظر)3(

  . 9، علم الداللةال ينزجون، :  ينظر)4(

هي الحالة الناطقة بغير النصب، وذلك ظاهرة في خلق اإلنسان واألرض وفي كل صامت وناطق، ذكر الجاحظ قول :  النصبة)5(
البيان فقل من شق أنهارك وغرس ثمارك، فان لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً، الجاحظ، ) سل األرض: (عيسىالفضل بن 

 .81/ 1، والتبيين

 .18، علم الداللة المقارنكمال الدين، حازم علي، :  ينظر)6(

 .1/76، البيان والتبيين )7(

 .13، لسنيمقدمة إلى علم الداللة األبروكلي هربرت، :  ينظر)8(
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  نشأة علم الداللة 
 لدى اللغـوي الفرنـسي      Semantiqueتبلور مصطلح علم الداللة في صورته الفرنسية        

 م ليعبر عن فرع مـن علـم   1883 في أواخر القرن التاسع عشر Mishal Breal ميشال بريال
  . )1(الذي يعني بدراسة األصوات اللغوية" علم الصوتيات"ليقابل . "علم الدالالت" :اللغة العام هو

 Semantics  أول من جعل لكلمـة  Michel Brealيعد اللغوي الفرنسي ميشال بريال 
، واستعملت  )2( مخصصا إياها للقوانين التي تحكم تغيرات المعنى       االستعمال الفعال في علم اللغة،    

 Mrs. Hanry Custالكلمة ألول مرة في اللغة االنجليزية حين ترجمت مسز هنـري كوسـت   
واتـسع مـدلول كلمـة      ". مقال في علم الداللـة    " بعنوان   1897عمل بريال مقالة مشهورة سنة      

Semantics الينو فسكي  على يد العالم اللغوي برونسالو مBronsilaw Malino Wski الذي 
  .)3(أرسى العالقة بينها وبين علم النفس وعلم اإلنسان، والفلسفة

وصفت دراسة بريال في ذلك الحين بأنها تطورية، تهدف إلى دراسة تغيرات المعنـى،              
  .)4(وتطوره، وهو ما يطلق عليه فيما بعد علم الداللة التاريخي

هذا العلم تعود أصوله إلى الدرس البالغي، إال أنه اسـتطاع           ورغم تأكيد بريال أن مثل      
في النهاية ضم الداللة إلى حدود اللسانيات، وجعلها تتسم بالصفة العلمية، وأصبحت بذلك علمـا               

  .)5(مستقال بذاته

ن البحث الذي قدمه بريال يعد نقطة تحول كبرى في دراسـة المعنـى،    ِإوخالصة القول   
حدث أيـضا   في مسمى البحث ودرسه فقط، ولكنه أ      حداث تبديل   إ على   ذلك الن بريال لم يقتصر    

عمل : األول: نقلة نوعية في منهج البحث نفسه، وقد بدا ذلك واضحا حين ذهب في بحثه مذهبين              
عمل فيه على استخراج القـوانين الكامنـة   : واألخيرفيه على تحديد  المعاني عبر تتبع تاريخي،       

إال أن بريال لم يعط الجوانـب االجتماعيـة وغيـر االجتماعيـة             . وراء تغيير المعاني وتحولها   
  .)6(كالظروف اإلنسانية التي يحدث فيها التغيير

 Sandrasارتبط ظهور هذا المصطلح أيضا بجهود الفيلسوف األمريكي ساندرس بيرس 

Baras  1839 – 1914 ه يدرس الرمـوز وداللتهـا وعالقاتهـا فـي جميـع      نَّأ، على اعتبار

                                                
 . 6، علم الداللة العربيالداية، فايز، :  ينظر)1(

 .17، علم الداللة المقارنكمال الدين حازم علي، :  ينظر)2(

 .17، الداللة اللغوية عند العربمجاهد عبد الكريم، :  ينظر)3(

 .10، علم الداللةبالمر، :  ينظر)4(

 .24، اللسانيات والداللةعياش منذر، :  ينظر)5(

 .62، العالقة بين اللغة والفكرد، احمد عبد الرحمن، حما:  ينظر)6(
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ت التي حوله، فهي في نظره علم اإلشارة الذي يشمل جميع العلوم اإلنسانية والطبيعية              الموضوعا
  .)1(األخرى

 كان قد اقتـرح  1916عام ) محاضرات في اللسانيات العامة  (وبظهور كتاب دي سوسير     
 وبين فيه أن هـذا العلـم سـيعنى بمكونـات            ،Sociologiesفيه قيام علم يحمل علم العالمات       

 Sociologies مقابل لفظـة     Semanticمن هنا وضعت لفظة     . وانين التي تحكمها  العالمات والق 
  .)2( علم العالماتفيوأصبحت كلتا اللفظتين تستخدمان 

ن كال من بيرس ودي سوسير ومن قبلهما بريال قد اشتركوا في الجـذر              ِإوالجدير قوله   
خر، وهذا ما جعـل     األصلي لمصطلح علم الداللة، مع اختالف ماهية موضوع كل باحث عن اآل           

  .مصطلح علم الداللة يتداخل مع مصطلح علم العالمات

وفي القرن العشرين اتسعت البحوث والدراسات في المعنى والداللة واتضحت المنـاهج            
وتطور البحث فيها ولم تعد تقتصر على الجوانب التاريخيـة، فأدخلـت الجوانـب االجتماعيـة                

 اللغويـون يتركـون الـسيمانتيك     ، فأصـبح  )3( في المعنى  والنفسية واإلنسانية، وكل ما له عالقة     
للفالسفة واالنثروبيولوجيين ثم اخذ السيمانتيك يحتل مكانة تدريجية في علم اللغة إلى أن تم فـي                

ويلي علوم الفلسفة   . )4("السنوات األخيرة وضع السيمانتيك في مكانة مركزية في الدراسة اللغوية         
  .لج الجانب الذاتي للغةفي االهتمام علم النفس الذي عا

وهذا ال يعني أن المفكرين لم يهتموا بدراسة معاني الكلمات إال قبل اقل من مئـة عـام،           
فالمالحظ أن النحاة وجهوا اهتمامهم منذ أقدم األزمنة حتى يومنا هذا إلى معاني الكلمات، وغالبا               

التـي  الكثيرة ، ولعل القواميس )5(ما اهتموا بما تعنيه الكلمات أكثر من اهتمامهم بوظائفها النحوية         
  خيـر  ،أنتجت خالل العصور ال في الغرب فقط بل في كل أنحاء العالم التي درست فيها اللغـة                

  .دليل على هذا االهتمام

                                                
 .13، بالمر:  ينظر)1(

  تـشرين،  جامعـة  السورية، العربية الجمهورية ماجستير، رسالة،  15،  علم الداللة بين العرب والغربيين    غفر زيداء علي،    :  ينظر )2(
      2003.  

 . 7، علم الداللةجرمان كلود، :  ينظر)3(

 .15، علم الداللة مد المختار،عمر أح: ينظر )4(

 . 9، علم الداللةال ينزجون، :  ينظر)5(
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  علم الداللة عند العرب 
 على علم الداللة العربي، عند الباحثين العرب من األصـوليين       رهان هذه الدراسة الب   مِدقَتُ
دقيقة أصيلة   تظهر أعمالٌ  البحث في التراث العربي      وحين. ن والبالغيين والنقاد واألدباء   واللغويي

فـي مجـاالت العلـم واألدب       والتفاعل   على النماء     قادراً ، متماسكاً منظمة اتخذت نسقا متكامالً   
 مـن أصـوليين ولغـويين        علم الداللة عند العـرب     يكون الحديث عن نشأة   لذا س . والحياة عامة 

  . نوبالغيي

 يقتصر على علمـاء   لمظر في تراث القدماء نالحظ أن االهتمام بالجانب الداللي      نوعند ال 
تشير الدراسات إلى أن بدايتها عند      بل  .  في دراسات مستقلة فحسب     الذين رصدوا األلفاظ   المعاجم

الم جل الوصول إلى أدق األحكام، فالع     أعلماء الفقه واألصول والتفسير، فكانت غايتهم المعنى من         
  .بأبحاث األصوليين فيما يخص الداللة يسند أصول هذا العلم إلى البحث األصولي الفقهي

ومما تجدر اإلشارة إليه أن التراث القديم يكشف لنا عن مدى الجهد الذي بذله القدماء في                
دراسة دالالت األلفاظ، ولكنهم لم يفردوا دراسات مستقلة توضح معالم هـذا الجانـب وعالقتـه               

  .نب اللغوية األخرىبالجوا

عن الخوض في القضايا الدالليـة      أحجموا  ولعل علماء العربية في القرون الثالثة األولى        
 بعلم النفس والمنطـق والفلـسفة فلـم          وثيقاً السيما أن علم الداللة كان يرتبط في بدايته ارتباطاً        

دخـل النقـد    ، إلى أن    بقوا على دراساتهم النحوية والمعجمية    أيجازفوا بالبحث في هذا المجال، و     
  . العربي القديم إلى الدراسات اللغوية

  :الداللة عند األصولیین
 العرب حول مفهوم الداللـة، فـشملت        استكون اإلشارة إلى جملة الطروحات التي قدمه      

 من جهود علماء اإلسالم والعربية فـي   كبيراًحيزاً) الداللة(قضية الدال والمدلول والعالقة بينهما   
  . وقت مبكر

ن أول من عني بمشكلة اللفظ والمعنى تاريخيا وذلك الرتباطها بالحكم الـذي             وواألصولي
يراد فهمه وتطبيقه، إذ الحكم في عامة أمره ال يخاطب الوجدان وإنما يخاطب العقل الـذي هـو                 

، ومنذ بدأ البحـث فـي مـشكل اآليـات القرآنيـة      )1(مناط التفكير ودعامة اإلقناع ووسيلة الفهم    
كمـا  . )2(وتفسير غريبها احتضنوا مثل هذه الدراسات الستخراج األحكـام الـشرعية          وإعجازها  

                                                
 .47، دراسات في القران الكريمخليل السيد، :  ينظر)1(

 .9، الداللة اللغوية عند العرب ينظر، مجاهد، عبد الكريم، )2(
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  فـاعالً اًن للسياق دورِإ وبين داللة القول، و وتركيباً بين بنية القول صوتاً     ثمة ارتباطاً  نأالحظوا  
  .)1(في طريقة إنشاء العبارة وتوجيه المعنى

في هذه الفترة الباكرة من دراسة اللغة       ربما كان األصوليون المسلمون     "يقول السيد خليل    
لمشكلة المعنى وأثرها في فهم المضمون وتحديد المستوى الفكري الـذي             إدراكاً  تنبها وأنفذَ  أكثر 

  .)2("يدل عليه

ويعود سبب اهتمام األصوليين إلى استنباط األحكام التي يقوم عليها التشريع، بناء علـى              
ربية ومعانيها، ليعرف المقصود من نصوص القران الكـريم         أدلة تقتضي معرفة داللة األلفاظ الع     

المعنى وأثرها في فهم المضمون لمشكلِة إدراكاًفكانوا أكثر .  

 فـي الـنص     تهنهم لم يقفوا عند السياق ودوره الفاعل، فقد حاولوا أن يطوروا نظري           ِإثم  
كالم، والمفهوم الجملي،   وهذا يعني أنهم تجاوزوا المفهوم اللفظي لل      . خدمة ألداء المعنى ودراسته   

لفاظ وال بجمل، ولكـن مـن خـالل         بأليستقر عندهم أن المتكلم في تعبيره عن حاجاته، ال يتكلم           
وانتقلوا من البحث في مفـرده أو جملـه إلـى           . فاتسعت بهذا أمامهم دائرة البحث الداللي     . نص

  .)3(الخطابالبحث في خطاب يتم فيه تحميل المفردات والجمل بدالالت يقتضيها موضوع 

 عند األصوليين والبالغيين واللغـويين      -الداللة–عرض التهانوي لمفهوم هذا المصطلح      
 أن  –على ما اصطلح عليه أهل الميزان واألصول والعربية والمناظرة        –الداللة بالفتح هي    : "فقال

ـ       .... يكون الشيء بحاله يلزم من العلم به بشيء أخر         ر والشيء األول يسمى داال والـشيء اآلخ
 ثم تناول الحديث عن صـور الداللـة         )4("والمطلوب بالشيئين أن يعم اللفظ وغيره     "يسمى مدلوال   

 لفظية وغير لفظية، عقلية وطبيعية ووضعية، ثم قسم الوضعية إلى داللـة المطابقـة        –وأنواعها  
   .)5(وااللتزام

 أوجـه  فـي ثالثـة  "فقد حصر داللة اللفظ على المعنى  ) هـ505ت  (أما اإلمام الغزالي    
  . )6(وهي المطابقة والتضمن وااللتزام

  .داللة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له: فداللة المطابقة

                                                
 .7، اللسانيات والداللة ينظر، عياشي منذر، )1(

 .47، دراسات في القران الكريم )2(

 .7، اللسانيات والداللةعياشي منذر، :  ينظر)3(

 .2/284، كشاف اصطالحات الفنون )4(

 .291 – 2/284، نفسه )5(

 المستصفى:  داللة االلتزام فهي داللة غير لفظية ألنها تتصل بشيء خارج عن مدلول اللفظ، ولذلك سميت داللة غير لفظية، ينظر)6(
1/30 . 
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  . داللة اللفظ على جزء المعنى الذي وضعه له:داللة التضمن

  . مدلول اللفظ على الزم ذهني ال ينفك عن معناه:داللة االلتزام

ا ال تؤدي إلى تحديـد الوضـع الـذي يـسعى إليـه              ستبعده ألنه م :وداللة االلتزام عند الغزالي   
إذ لوازم األشياء، ولوازم لوازمها     . "األصوليون، يعني أن المدلول فيها غير محدود وال محصور        

ال تنضبط وال تنحصر، فيؤدي إلى أن يكون اللفظ دليال على ما ال يتناهى مـن المعـاني وهـو               
  .)1("محال

 ما يصدر عن المتكلم من إشارات ورمـوز         أن كل ) هـ751ت(ويؤكد ابن قيم الجوزية     
اللفظ لم يقصد لذواتها، وإنما هي أدلة       : "وتغيرات هي قرائن حالية أو مقامية مكتملة لنص المتكلم        

يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه سواء كانت                
  .)2("رينه حاليهإشارة، أو كتابة، أو إيماءة أو داللة عقلية أو ق

ن األصوليين استطاعوا أن يستخدموا أفضل استخدام ما توصل إليه إوصفوة القول 
اللغويون من نتائج في مباحث اللفظ والمعنى والنظرية والتطبيق، حيث أسسوا مباحثهم اللفظية 

منهجهم ن األصوليين في إوقواعد استنباطهم اللغوية على ما قرره اللغويون، وال نبالغ إذا قلنا 
ن غاية ؛ أل)3( من اللغويين في ضبط مدلوالت العبارة وتطبيق معاني األلفاظ حرصاًشدأكانوا 

اللغويين كانت نظريه يتركز عليها حفظ اللغة وصيانتها من اللحن، بينما كانت غاية األصوليين 
اج األحكام التوفيق بين أغراض الشريعة وحاجات الناس المتجددة بين الدين والدنيا عند استخر

  .وتطبيقها

وترى الباحثة أن جهود األصوليين في تحديد وجوه الداللة وإدراكهم لقيمة السياق تبـدو              
من فهم المقصود ال في فهم المعنى مطلقا، فوضوح المعنى ال يتم إال بالقصد، والقصد ال يتم إال                  

  .بالسياق

  :الداللة عند اللغویین
مثـل البحـوث     ،مة تدخل في صميم علم الداللة      قي مباحثن العرب كتبهم    و اللغوي ضمن 

وهـي  .  واألضداد والحقيقة والمجـاز   ، والمشترك ، والترادف ،التي تناولت داللة األلفاظ ومعانيها    
......  والجرجـاني    ، وابـن خلـدون    ي، وابن جن  ، وثعلب ، والجاحظ ،لبعض العلماء مثل سيبويه   

                                                
 .. 1/30 المستصفى )1(

 .1/164،  الموقعين عن رب العالمينإعالم )2(

 .55 – 54، الداللة اللغوية عند العربمجاهد عبد الكريم، :  ينظر)3(
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 وسبقهم  ،ف تخصصاتهم بداللة األلفاظ   ويدل هذا على مدى اهتمام العرب على اختال       . )1(وغيرهم
  . وما بلغوه فيه من تقدم في وقت مبكر،لهذا المجال

 ثم ،والثابت أنهم عقدوا أبوابا للداللة في كتبهم تناولت المسائل التي تتصل بداللة األلفاظ
  والقرون، مع اتساع األفق العلمي في القرن الثالثاً أن أخذت مفهوما واسع"الداللة"ما لبثت 
 لوصف ما تؤديه جوانب اللغة من وظائف في سياق حدث –الداللة– حيث استخدمت ،التالية
  .)2(لغوي

) هـ180ت (ولعل قضية المقابلة بين اللفظ والمعنى من القضايا التي تناولها سيبويه 
 ،ه يضع الرمز الصوتي وصيغته الصرفية من جهةنَّأن أقدم صور عنها إو. صاحب الكتاب
ذلك أن الكلم ينصرف إلى اسم وفعل وحرف جاء . " )3(لجزئي في الجهة األخرىويضع مدلوله ا

 مما يتفرع إلى مسألة أن – اللفظ -وكل واحد من هذه األقسام يمكن تسميته . )4 (......."لمعنى
 واتفاق ، واختالف اللفظين والمعنى واحد، اختالف اللفظين الختالف المعنيين–العرب–كالمهم 

  .ف المعنييناللفظين واختال

 واقصد بذلك ،وتجدر اإلشارة إلى أن ما تضمنه النص السابق هو في صميم علم الداللة
اتفاق اللفظين والمعنى (واالشتراك اللفظي ) اختالف اللفظين والمعنى واحد. ( الترادفظاهرتي
  ).مختلف

ـ                  ،دهويبدو مما سبق أن تقسيمات سيبويه تعد لبنة أساسية للعلماء الذين جـاءوا مـن بع
 بل تـشمل مـا لـه صـلة          ،فموضوع الداللة ال يقتصر على المسائل التي تتصل بداللة األلفاظ         

  .بالمعنى

في االتفاق ) أجناس الكالم(يقول ابن فارس الذي خصص بابا أطلق عليه اسم 
 ، فرس، رجل، مثل، وهو األكثر،فمنه اختالف اللفظ والمعنى: يكون ذلك على وجوه: "واالفتراق

 على ، وأسد، وليث، وعضب،سيف:  كقولنا،ومنه اختالف اللفظ واتفاق المعنى)  رمح،سيف
 ومنه اتفاق اللفظ واختالف ،خر من معنى وفائدةمذهبنا في أن كل واحد منها فيه ما ليس في اآل

ومنه اتفاق اللفظ ). ... وعين الميزان، وعين الركبة، وعين المال،عين الماء: ( كقولنا،المعنى
  .)5 ()كالظن( ،وتضاد المعنى

                                                
 .1/437، العمدة في محاسن الشعر وآدابه. 3/98، الخصائص. 1/12، الكتاب )1(

  .2003 تشرين، جامعة السورية، ةالعربي الجمهورية ماجستير، رسالة .17، الداللة بين العرب والغربيينغفر زيداء علي، :  ينظر)2(

 .32، علم الداللة العربيالداية، فايز، :  ينظر)3(

 .1/12، الكتاب سيبويه، )4(

 .171، الصاحبي )5(
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اتفاق اللفظ وتضاد (وترى الباحثة أن ابن فارس أضاف على سيبويه ظاهرة التضاد 
 التضاد نوع من االشتراك ن أل؛ سيبويه قد أشار إليها ضمنيانإ ف،فذكرها صراحة) المعنى
  . أو جزء منه،اللفظي

وأما ك ل م : "لبمعنى واحد قو. فقد ربط تقلبات المادة الممكنة) 392ت (أما ابن جني 
والمستعمل منها . وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الداللة على القوة والشدة. يضا حالهاأفهذه 

 ،)1("ل م ك:  و م ل ك وأهملت منه، و م ك ل، و ل ك م ،ك م د  و،ك ل م: أصول خمسة هي
 كل واحد من اعلم أن: " يقال،وذكر في الباب الذي خصصه للداللة اللفظية والصناعية والمعنوية

 فأقواهن الداللة ، إال أنها في القوة والضعف على ثالث مراتب، مؤثرهذه الدالئل معتد مراٍع
 فمنه جميع ، ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرض، ثم تليها المعنوية، ثم تليها الصناعية،اللفظية

على مصدره وداللة  إلى قام وداللة لفظيه ىر تالأ: األفعال ففي كل واحد منها األدلة الثالثة
 وإنما كانت ،بناءه على زمانه وداللة معناه على فعله فهذه ثالث دالئل من لفظه وصيغته ومعناه

ن لم  تكن لفظا فإنها صورة يحملها اللفظ إقوي من المعنوية من قبل أنها وأالداللة الصناعية 
  . )2("ويخرج عليها ويستقر على المثال ويلتزم بها

  :الصوتیة عند ابن جني تقسم إلى قسمینوالداللة اللفظیة 
 يعتمد على تغيير مواقع الوحدات الصوتية بين األلفاظ حيث يحدث تغيير في معاني :األول

  ."سعد" و"صعد" فالفرق في المعنى بين ،بمجرد استبدال حرف بحرف. األلفاظ

فة داللية مثل الجمل فتؤدي وظي يعتمد على المالمح الصوتية التي تصاحب الكلمات أو: األخیر
   . ر والتنغيمبالن

 ،أما الداللة الصناعية فيقصد بها ابن جني داللة البناء أو الصيغة الصرفية علـى معنـى            
أال " ويقول ابن جنـي  ،وهي داللة تقوم على ما تؤديه األوزان الصرفية العربية وأبنيتها من معانٍ 

، فهـذه  نه وداللة معناه على فاعلـه ترى إلى قام وداللة لفظه على مصدره وداللة بنائه على زما     
 قام بحروفها الصوتية تدل علـى       وخالصة ما سبق أن   . )3("ث دالئل من لفظه وصيغته ومعناه     ثال
  . على هذا فان ابن جني يجعل كل فعل بأصواته يؤدي معنى الحدث، وبناءالقيام

                                                
 . 98 /3، الخصائص )1(

 .نفسه والصفحة نفسها )2(

  .نفسه والصفحة نفسها )3(
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 ،شاهدة الحـال مة ويبدو من كالم ابن جني أن الداللة ال تكتمل إال بداللة رابعة وهي دالل  
: )1( على المجاز وقلما يخرج الشيء منها علـى الحقيقـة          وطريق هذه اللغة أكثرها جارٍ    : "فيقول

  . وسياق الحال هو الذي يحدد المجاز

 ويعود إلى ما لها مـن   ،والالفت لالنتباه أن الحقيقة والمجاز من أوجه الدراسات البالغية        
قة األلفاظ بمعانيها وتوسعها الداللي الذي يتم بتجـاوز          وخاصة عال  ،صلة وثيقة بالمباحث الداللية   

والمعاني األصول تمثلها األلفاظ التي أطلقت عليها عـن         .  جديدة تلك المعاني األصول إلى معانٍ    
فـي  ) فظلأي ال (أقر في االستعمال على أصل وضعه       ما  : " أو كما يقول ابن جني     ،طريق الحقيقة 

   )2("غةلال

  : الداللة عند البالغیین
 الداللة بصورة دقيقة  اللغويين عالجوا مسألةَ يلحظ أن،لتراث اللغويي لوالمستقر

 في نص تشكلت عالماته ،إنتاج المعنىهي  والمعروف أن الداللة ، أكثر من غيرهم،وواضحة
   .نسقا كليا من دال ودالالت

حصيل  الذي هو محصلة الت–من الذين أدركوا أن المعنى ) ـ ه255ت (يقول الجاحظ 
فيقول . الكالمي في أي نص ولن يظهر إال بإزالة الغموض والمالبسات التي تحيط بالنص المنتج

 المعاني قائمة ، ونقاد المعاني،قال جهابذة األلفاظ: " وعالقة هذه بتلك،ن األلفاظ والمعانيأفي ش
ك المعاني إنما يحيي تل....... ة في أذهانهم والمتخيلة في نفوسهمرصوتفي صدور الناس والم

 ،وعلى قدر وضوح الداللة وصوب اإلشارة..... خبارهم عنها واستعمالهم إياهاإ و،ذكرهم لها
 ، وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح، ودقة المدخل يكون إظهار المعنى،وحسن االختصار

والداللة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان . نجحأنفع وأ كان ،وكانت اإلشارة أبين وأنور
 وبذلك تفاخرت ، بذلك نطق القرآن، ويحث عليه، ويدعو إليه، عز وجل يمدحه،الذي سمعت اهللا

ن مدار أل..... والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى.  وتفاضلت العجم،العرب
 فبأي شيء بلغت اإلفهام ، إنما هو الفهم واإلفهام،األمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع

  .)3("أوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضعو

                                                
 .247 /3، الخصائص )1(

 .442/ 2، نفسه )2(

  .76-75/ 1، البيان والتبيين )3(
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وال يخفى أن الجاحظ من النقاد البالغيين الذين نصروا اللفظ على المعنى وذلك في 
ما َأ. )1(...وإنما الشأن في إقامة الوزن... والمعاني مطروحة في الطريق، مقولته المشهورة

 فقد "....اسم جامع"البيان  : في تعريفه للبيانإشارته السابقة في تعريف الداللة فقد وصل إليها
 للحدث الكالمي  مبينا أن المعنى لن يظهر إال بمعرفة العناصر المكونة،فرق بين البيان والداللة

  .من نبر وتنغيم ومناسبة المقال للمقام

والبيان هو إحضار المعنى للنفس : "ويتابع القيرواني ما أتى به الجاحظ حيث يقول
. "ن كان بإبطاءإ و، وقيل ذلك لئال يلتبس بالداللة ألنها إحضار المعنى للنفس،اكسرعة إدرب

البيان الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عقله وإنما قيل ذلك قد يأتي التعقيد : "وقال
  .)2("في الكالم الذي قد يدل وال يستحقه اسم البيان

 ، والداللة في حيز واحدالبيانما كلمتي ونالحظ مما تقدم أن الجاحظ  والقيرواني استخد
عم من البيان أشمل وأن الداللة  وأل، إذ أن البيان جزء من الداللة،عم من البيانأرغم أن الداللة 

 كما ال يمكن استخدام المعنى ودراسة المعنى ،فال يجوز استخدامهما  للداللة على مفهوم واحد
 أما دراسة المعنى فهي مجموع ،يء الذي يفيده اللفظن المراد بالمعنى الش؛ ألاستخداما متساويا

  .العالقات التي تحتشد فيها الروابط والنغمات في سياق معين إلنتاج المعنى

وأشارت الباحثة فيما سبق في بداية الفصل حين عرفت مفهوم الداللة إلى ما قاله 
 الدالالت على المعاني  وسماها،ن اللفظة واإلشارة شريكان في بيان المعنى وإيضاحهإ: الجاحظ

 ثم ، أولها اللفظ،وجميع أصناف الدالالت على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء"
 وهي التي تكشف لك ، من صورة صاحبتهاهولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائن... اإلشارة

  .)3(عن أعيان المعاني في الجملة

) النظم(ل هذا الموضوع بمصطلح نه يتناوإف) ـ ه471ت (أما عبد القاهر الجرجاني 
فقيمة اللفظة عنده ليست ذاتية وإنما تستمد قيمتها من ). للفظ والمعنى(الذي هو عنده مرادف 

 وحسن ،ال وهو يعتبر مكانها من النظمإة حهذه اللفظة فصي:  يقولفهل تجد أحداً: "يقول. أخواتها
  . )4(" وفضل مؤانستها ألخواتها،مالئمة معناها لمعاني جاراتها

 هو مجموعة من العالقات التي تربط الكلمات في تناسق متين القاهرفالنظم عند عبد 
 يواعلم أال نظم ف: " ويقول،بحيث تفتقر كل لفظة إلى ما بعدها  التضاح معناها وتحديد داللتها

                                                
 .557 /3 ،الحيوان )1(

 . 1/437 ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه )2(

 . 1/76، البيان والتبيين )3(

 . 93 ، دالئل االعجاز )4(
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 وتجعل هذه بسبب ، ويعني بعضها على بعض،الكلم وال ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض
 ، ويدخل بعضها في بعض الكالم،ن تتحد أجزاءأب"يف في توضيح نظرية النظم ويض. )1("تلك

  .)2("... واحداًن يحتج في الجملة إلى أن يضعها في النفس وضعاًأ و،ويشتد ارتباط ثان فيها بأول

 فقد أوضح أن وترى الباحثة أن عبد القاهر الجرجاني يأخذ بعلم الداللة بعدا بنيوياً
 ، من معاني مفرداتهاىأتتن معنى العبارة ال ي، وَأظهر إال من خالل التركيبدالالت األلفاظ ال ت

: ولهذا يجعل الداللة نوعين هما. وإنما من العالقة التي تحكم تركيب هذه المفردات مع بعضها
 وداللة ، أو األصلية للكلمة قبل دخولها في سياق معين،الداللة المعجمية:  على المعنىداللة اللفظ

 ي فاأللفاظ تكتسب معان،داللة التركيب:  الذي دل اللفظ عليه إلى معنى لفظ آخر وهي:المعنى
ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ : الكالم على ضربين: ويقول. جديدة داخل نظمها

 اللفظ على ل وضرب آخر أنت ال تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ وحده ولكن يدل،وحده
  .)3(موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى داللة ثانية تصل بها إلى الغرضمعناه الذي يقتضيه 

  :البحوث الداللیة عند المحدثین
وحين حصِر الدراسات الداللية في العصر الحديث، يبدو أن الدراسات اللغوية المعاصرة على 

لتقدم الذي ل  وكان،مكانة مرموقة بين فروع المعرفة اإلنسانيةالدقة والضبط والشمول درجة من 
 والبحوث في داللة ثر واضح على تطور الدراسات اللغوية عموماًأأحرزت عليه بعض العلوم 
الذي يدرس .  أو علم اللغة النفسي، من ذلك علم النفس اللغوي،األلفاظ على وجه الخصوص

ر اللغة في كل ظواهرها الصوتية والداللية وصلتها بالنفس اإلنسانية بكل ما تحمله من ظواه
وعلم االجتماع اللغوي الذي يدرس العالقات القائمة بين الظواهر . فكرية وشعورية وال شعورية

:  وحدود ظواهرها، الذي يتناول التوزيع الجغرافي للغات،وعلم اللغة الجغرافي. االجتماعية
  . )4(صوتية كانت أو نحوية أو داللية

لمرحلة الثانية من نتائج المناهج اللغوية والمالحظ أن البحوث في داللة األلفاظ قد أفادت في ا
 أو في ،صلي االشتقاقيأ المعتمد على الجانب الت–الحديثة سواء في االتجاه التاريخي والمقارن 

 إضافة إلى ،اتجاه وصفي تزامني له أسسه النابعة من نظرات تحليلية اجتماعية ونفسية وفكرية
  . )5(سوسير  اللغوية ذاتها كما جاء لدى ديىالبن

                                                
 .202، دالئل االعجاز )1(

 . 93، نفسه )2(

 . نفسه والصفحة نفسها )3(

 .123 – 109، علم اللغة وفقه اللغةمطر، عبد العزيز، :  ينظر)4(

 .7، علم الداللة العربيالداية، فايز، :  ينظر)5(
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 وظهورها في مصطلح علم داللة ،وقد ساعد كل ذلك على تطور الدراسات في داللة األلفاظ
   ،األلفاظ

 في كتابه  Meshal Brealأو علم المعنى أو علم الدالالت عند اللغوي الفرنسي ميشال بريال
)Semantique Essaide (مثل ،الذي درس فيه داللة بعض األلفاظ في اللغات القديمة 

  . )1(ريتية واليونانية والالتينية دراسة تاريخية تطوريةالسنسك

 Darmesteterلمؤلفه الفرنسي ارمستر) حياة األلفاظ( ظهر كتاب ،1883د كتاب بريال سنة عوب

  . فظهرت كتب عديدة، ثم توالى التأليف في هذا المجال في السنوات التالية،1887 سنة 

 فان ،لية على المنهج التاريخي دون المنهج الوصفيوإذا كان بريال قد اعتمد في بحوثه الدال
اعتمد المنهج الوصفي في F. Besqussure) (عالم اللسانيات السويسري فردينان دي سوسير 

  . )Semiology)2دراسته الداللية وأطلق عليه اسم سيميولوجي 

يزية سنة ولمان في النصف الثاني من القرن العشرين الميالدي كتابا أخرجه باالنجلأألف   
 وأوجزه في كتاب آخر باللغة الفرنسية ،"المبادئ األساسية في داللة األلفاظ" تحت عنوان 1951
  )3("موجز في داللة األلفاظ في اللغة الفرنسية" بعنوان 1952عام 

 حيث تناول ،1958إلبراهيم أنيس سنة ) داللة األلفاظ(أما في اللغة العربية صدر كتاب 
وكتاب . )4( وحديثا في اللغات األوروبية،فاظ قديما في اللغة العربيةكتب حول األلما فيه 

 جمع فيه بعض ما كتب ،م1984 سنة ،لعبد الحميد محمد أبو سكين) نظرات في داللة األلفاظ(
 يضاف إلى ذلك ،1985 سنة ،لفايز الداية) علم الداللة العربي( وكتاب ،)5(في الموضوع

 وكذا المقاالت المنشورة في ،ظ في العديد من الكتب اللغويةالفصول التي خصصت لداللة األلفا
  .مختلف الدوريات والمجالت

يرى اللغويون المحدثون أن لداللة األلفاظ عوامل إنسانية واجتماعية تؤثر فيها باعتبار 
  .)6(في المجتمع من عادات وتقاليد وقيم وعواطفة ظاهرة اجتماعية تتأثر بكل ما أن اللغ

يعِط الصورة الحقيقية  لم ، مما تم اكتشافه في مجال علم الداللة أن كثيراًوترى الباحثة
 إلى أن العوامل التي تؤثر في معاني األلفاظ يعودولعل السبب في ذلك . الواضحة لعلم الداللة

                                                
 .7، داللة األلفاظ أنيس، إبراهيم:  ينظر)1(

 .122، أصول في علم اللغة العام:  ينظر)2(

 .380 ،علم الداللة العربيالداية فايز، :  ينظر)3(

 .158 – 157، فقه اللغة وخصائص العربية  محمد،،المبارك) 4(

 .110، ل التطور اللغويعوام حماد، أحمد عبد الرحمن، )5(

 .5، ص التطور اللغوي عبد التواب، رمضان، )6(
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 ،ريخية وسياسية ظواهر اجتماعية ونفسية وتاأهمها إلىيعود  ،فتؤدي إلى اختالفها وتطورها
 وال يخفى لما لهذا الفرع من العلوم ،ر تحديد آثار كل منها على الظواهر اللغويةوليس من اليسي

اللغوية من حاجة إلى عمل دؤوب ومجهود كبير من الباحثين حتى يمكن التوصل إلى استنباط 
  .قوانين دقيقة مضبوطة
  : نظریات علم الداللة

 أو ،لمعنى المعجميركزت المناهج اللغوية في دراسة المعنى منذ وقت مبكر على ا   
 ، وعناصر الداللة،دراسة معنى الكلمة باعتبارها الوحدة األساسية في بيانات القواعد النحوية

 فنتج عن اختالف المنهج اختالف ،وقدمت بهذا الخصوص مناهج ونظريات متعددة ومتنوعة
 ،م النظرياتهألوسيكون التركيز  . باعتبار ثقافات صناعها، واختالف تعريفه،النظرة إلى المعنى

   .وأسسها في محاكمة قضايا الداللة اللغوية
في تفسير  والمناهج قد تلونت، وال يخفى أن االتجاهات قد تعددت والنظريات قد تنوعت،

فثمة عناصر غير منطوقة ذات يد . المعنى وذلك ألن المعجم ال يحدد معنى الكلمة تحديداً تاماً
ثرت أدوات التحليل سعيا وراء الوصول إلى الداللة وكجلية في تقديم مزيد لتوضيح المعنى 

أاللسانية لذا ينبغي أن آلراء رواد علم اللغة الحديث في الغرب ، متميز األداِء فذٍّ إلى نظٍرشير 
فتعد جهودهم في .  Bloomfeild وبلومفيلد ،Ferth ، وفيرث Desaussurسوسير أمثال دي

تلفة األساس الذي تقوم عليه الدراسات في العصر  مخنظرياتنظرية المعنى وما يمثلونه من 
  .الحديث

  : نظریة دي سوسیر:أوًال
   بوضع)1( )1913 ت -1857ولد (ناد سوسير يرديعني اللغوي السويسري ف

   ورائد ، لكل مدرسة جاءت بعده أباً،يثداللغة الحعلم هذه األصول إذ يعد مؤسس 
على ظهور السيميوطيقا إلى ، كما أعان )3(ة الفوقي)2(وية، والحركة البنيالمدرسة الوصفية

                                                
 .14، علم الداللةحمد المختار، أعمر، :  ينظر)1(

 .3، أصول في علم اللغة العامدي سوسير، :  ينظر)2(

ماتها إلى اللغة بوصفها    تيار من تيارات البحث البنيوي، وهي بمفهومها الذي أراده دي سوسير وجهت كل اهتما             : ويياالتجاه الين  )3(
بناء أو هيكال منعزال عن صانعة أو صاحبه وعن الظروف والمناسبات االجتماعية المحيطة به وقد شبه اللفظ والمعنى بالجـسم                

تعني الكشف عن العالقات المتشابكة بين عناصر العمل؛ بحيث يـصبح     : البنية اصطالحاً . اإلنساني الذي يتكون من جسد وروح     
لباحث هو بنّاء العمل نفسه، فالبنية ال تبحث عن الشكل، بل عن الحقيقة التي تختفي وراء الظاهر من خـالل العمـل    المحلل أو ا  

نفسه وتعمل في توجيه عناصر العمل نحو كلية العمل أو نظامه، ويميز هذا المفهوم بعدة خصائص منها، تعدد المعنى، السياق،                    
البنية نظام مـن    زكريا إبراهيم،   : ينظر. 1981،  169، مجلة فصول،    من أين وإلى أين   البنيوية  إبراهيم نبيلة،   : ينظر. المرونة

 . 179، النظرية البنائية في النقد األدبيفضل صالح، . 12، البنيوية في األدبشولز روبرت، : ينظر. 41، العالقات الثابتة
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 كما ، أن يجعل من اللسانيات علما مستقال)2("دروس في اللسانيات العامة"  له كتاب)1(الوجود
أراد ذلك سابقه ميشال بريال في ميدان علم الداللة إال أن بريال لم يستطع أن يحقق هذا الهدف 

  . )3(ألنه ظل أسير البالغة واالشتقاق

 اإلشارة إلى أصالة ما قدمه دي سوسير وقامت عليه الدراسات اللسانية الحديثة وستكون
 علم اللغة ،اللغة نظام ونسق. الكالم /ثنائية اللغةو ،والمعاصرة ويتمثل في ثنائية الدال والمدلول

  .لتزامني أو اآلنيا) السانكروني(الوصفي 
  :  العالمة اللغویة

) وجهي الورقة( تتكون من وجهين يشبهان ،لمبنىيرى دي سوسير أن العالمة ثنائية ا
وهو عند دي سوسير حقيقة نفسية أو صورة ) الدال( : األول،خروال يمكن فصل احدهما عن اآل

 وتستدعى إلى ذهن هذا ،سمعية تحدثها في دماغ المستمع سلسلة األصوات التي تلتقطها أذنه
  .)5(قة بين الدال والمدلول عالقة اعتباطيةوالعال. )4(المستمتع صورة ذهنية أو مفهوم هو المدلول

 وهي صورة صوتية ،اللغة نظام يتألف من مجموعة من العالمات اللغوية: وبمعنى آخر
 ويندرج الدال تحت النظام المادي للغة ألنه عبارة عن ،)المدلول(تتحد مع تصور ذهني ) الدال(

 الذهني والعالقة بين الدال والمدلول هي  بينما يندرج المدلول تحت النظام،أصوات إنسانية إرادية
 أي الصوت والمعنى بحيث ال يحتوي الدال ،تتحقق من خالل هذين العنصرين. عالقة عرفية

  .)6(على أية قيمة أو صورة لحقيقة المدلول

وكال المصطلحين اللذين تشتمل عليهما العالمة اللغوية نفسيان ومتحدان في العقل برابط 
والصورة . د الفكرة والصورة الصوتيةج ولكن تو،د الشيء واالسمجغوية ال توجمعي والعالقة الل

 هو االنطباع ، ولكن الطابع النفسي للصوت،نها شيء فيزيائي خالصإ ،ليست الصوت المادي
  .)7(الذي يحدثه على مشاعرنا

                                                
هي العلم العام للعالمات ونظم : ى آخر، السيميوطيقاهي نظرية شبه ضرورية، أو نظرية شكلية للعالمات، وبمعن:  السيميوطيقا)1(

والعالمة عند دي ). المعنى(، ومدلول )الصوت(يمثل الصورة السمعية أي "تتكون من دال ) اإلشارة(العالمات، والعالمة تعني 
: ينظر. بصورة اعتباطيةسوسير هي الحقيقة الجوهرية للغة، فاالتحاد بين الدال والمدلول، اللذان يشكالن كل عالمة، إنما يتم 

 .13-7 فرديناندي سوسير،كلر جوناثان، : ينظر. 152، أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافةقاسم سيزا، 

 .12، فرديناندي سوسيركلر، جوناثان، :  ينظر)2(

 .81، اللسانيات والداللةعياشي، منذر، :  ينظر)3(

 .152، غة واألدب والثقافةأنظمة العالمات في اللقاسم، سيزا، :  ينظر)4(

 .87 – 86، فصول في علم اللغة العامدي سوسير فردينان، :  ينظر)5(

 .16 – دراسات في اللسانيات التطبيقيةخليل حلمي، :  ينظر)6(

 . 122، فصول في علم اللغةدي سوسير، :  ينظر)7(
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  :)1(والرسم التالي يبين أن العالمة اللغوية كيان نفسي له جانبان
 Concept  الفكرة

 Sound image  لوحدة الصوتیةا

 سواء حاولنا أن نجد معنى الكلمة ، وكل منها يستدعى اآلخروبهذا فالعنصران وحدة متألفة،
  .  شجرة Tree لتعبر عن فكرةة أو الكلمة التي تستعملها الالتينيArbar لالتينية،ا

  :)2(العالمة اللغوية لها ميزتان أساسيتان

  ال تربطه أية عالقة مع األصوات المتتابعة/أخت/فما يفهم من: مة الطبيعة االعتباطية للعال:أوال
  أ خ ت

 وفي الزمن نحسب ألنه من طبيعة ، يحدث الدال في الزمن، الطبيعة الطولية الخطية للدال:ثانیا
  .سمعية وله خصائص يقتبسها من الزمن

  :اللغة والكالم

 وهو اللغة ، اللغة التقليديينالذي كان مترادفا عند علماء) الثنائي(فرق دي سوسير بين 
 على أساس أن اللغة في حقيقتها نظام اجتماعي مستقل عن الفرد في حين أن الكالم هو ،والكالم

  .األداء الفردي للغة

 وجعل ،تناول دي سوسير اللغة والكالم باعتبارهما أفضل أداة اتصال ابتكرها اإلنسان
 كل لفظ ،للغة نظام متكامل مثل لعبة الشطرنج وا،الدائرة ال تكتمل إال بوجود مرسل ومستقبل

ن التغيرات تصيب األلفاظ فإ و،يؤدي دوره من خالل ارتباطه بالنظام الكلي واللفظ قبله وبعده
  .)3(لكنها ال تمس النظام بشكل عام وأساسي

 في لغة من  والمحدودة عدداً،يرى سوسير أن اللغة هي جملة من القواعد المتناهية
 كما أنها )4("نظام من العالمات التي تنظم في نسق محدد مكونه نظاما لغويا"  فهي،اللغات
أي .  حيث يكون توحد المعاني والصورة الصوتية فيها الشيء األساسي الوحيد،التكوين متجانسة

                                                
 . 122، فصول في علم اللغةدي سوسير، : ينظر )1(

 . 237-235، فقه اللغة وعلم اللغةسليمان، ياقوت محمود :  ينظر)2(

 .122-120، فصول علم اللغة العامدي سوسير، : ينظر )3(

 . 13، فرديناندي سوسيركلر جونثان، : ينظر )4(
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ن التفكير ال يدخل أ كما و،ليست وظيفة من وظائف الفرد المتكلم وإنما النتاج الذي يسجله الفرد
  .)1(جل نشاط تصنيفيأفيها إال من 

ترى الباحثة أن اللغة موضوع محدد في كتله من العناصر المتغايرة لحقائق الكالم، 
وهي الجانب االجتماعي للكالم، وخارج نطاق الفرد الذي ال يستطيع ابتكارها، وال تغييرها 

ء اللغة، فالطفل يتعلم أدابنفسه، إنها تتواجد بفضل نوع ما من أعضاء الجماعة، وعلى الفرد أن 
يتمثلها تدريجياً، واللغة يمكن دراستها منفردة، ويمكن دراسة اللغات الميتة وتمثيل أنظمتها 

  . بسهولة

وهو أيضا الممكن الذي ال . هو األداء الفعلي واالنجاز المبني لكالم المتكلم: أما الكالم
أو بما يمكن . جمل أو نصوصبما قاله المتكلم من :  ويتمثل، وال يحصى عددا، وال يحد،يتناهى

  .)2(أن يقوله على الدوام إلى ماال نهاية

ومنهج سوسير يقوم إذن على التفريق بين اللغة والكالم وفي الوقت نفسه يفرق بين ما 
  . وبين ما هو جوهري وما هو ثانوي،هو اجتماعي وما هو فردي

  :اللغة نظام ونسق
ها تنظيم هو رائد األلسنية  من منطلق أنَّد اللغةوتجدر اإلشارة هنا إلى أن أول من حد

اللغة :"  يقول سوسير،)3( اللغة هي تنظيم من اإلشارات المغايرةحين أشار إلى أن" دي سوسير"
األولوية للبحث  والمالحظ أن سوسير يعطي. )4("ال يعترف إال بترتيبه الخاص) System(نسق 

الي ال وجود نظام هي التي تحدد معناها وبالتالفي النسق وصوال إلى أن قيمة الكلمة داخل هذا 
اتها ولكنه لها للعناصر اللغوية وجود مستقل في ذ وليس ،للمعنى دون نظام يحكم ترابط الكلمات

  .)5(وجود تحققه عالقاتها

نه لوهم عظيم إن ننظر إلى كلمة من الكلمات كما لو أنها إ" :ويؤكد ما سبق قول سوسير
ن تحديدها هكذا ليعني عزلها عن النسق الذي تشكل وإ. تصور مااتحاد قائم بين صوت ما وم

  بينما األمر،وهذا سيجعلنا نعتقد بأننا نستطيع أن نبدأ بالكلمات فنبني النسق بجمعها.  منهجزءاً

                                                
   .13، فرديناندي سوسيركلر جونثان، : ينظر )1(

 . 83، اللسانيات والداللةعياش منذر، : ينظر )2(

 . 17-16، )دراسة ألسنية(، ية في مقدمة ابن خلدونالملكة األلسنزكريا ميشال،  )3(

 .160-145، فصول في علم اللغة العامدي سوسير، :  ينظر)4(

 .85، اللسانيات والداللةعياشي منذر، : ينظر )5(
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 بوساطة التحليل ، إذ يجب االنطالق من الكل المتضامن لكي تحصلهو على العكس من ذلك،
  . )1("على العناصر

نه نظام مماثل للعناصر التي تتكون أ و، سبق أن النسق هو اللغة عينهاتشف ممايسو
حدها سيصيب ال محالة النسق نفسه وعلى الباحث أن أويدل على هذا أن أي عطل يصيب . فيها

 ثم تحليل داللة هذه الجمل من خالل نظمها ،ينطلق في تحليله الداللي من النص المكون للجمل
  . من خالل صياغتها وتركيبها النحويفي النص وصوال إلى الكلمات

نه يرى أن المعنى ال يستقيم إ بل ، فيفرق بينها وبين المعنى،ويتكلم سوسير عن القيمة
ذلك الن معنى الكلمة هو مضمونها .  لكنها جزء متميز،فهي جزء منه. بيانا وظهورا من غيرها

  .)2(ذا لما كان للمعنى أي وجودنه لوال هأ و،ن قيمة الكلمة مكانها ضمن النسقأ و،)أي مرجعها(

وترى الباحثة أن المعنى في الكلمات ال يقع محددا إال إذا وقعت هذه الكلمات في نسق واتخذت 
فيه مكانا محددا تكون بموجبه ما ال تكون الكلمات األخرى التي تقيم معها عالقات وتشاركها في 

  . يجاورها من ألفاظ وعالقتها مع ما،ولذا فالكلمة مكانها ضمن النسق. النسق

  : لتزامني أو اآلنيا) السانكروتي: (علم اللغة الوصفي
 وكانت اإلشارة فيما ، لدراسته لما سبق فقد جعل دي سوسير من اللغة موضوعاًووصالً

سبق إلى كيفية تجاوز دي سوسير النظر إلى اللغة بوصفها جدوال من األلفاظ إلى النظر إليها 
النظر إلى الفصل بين المنهج الوصفي والمنهج التاريخي الذي كان في  وانتهى  به ،بوصفها نسقا

الذي و وعرف بالديكارتي أي الزمن التعاقبي - في القرن التاسع عشر- زمن بريال ميشال أي
  .)3(إلى اللغة من خارجها وينظر إليها من خالل التطور التاريخي الخاص بهذا العنصرينظر 

 مع اللغة من خالل تحقيقها نسقا معاصرا النجازها أما المنهج الوصفي فهو يتعامل
   . )5( ألدائها اليومي)4( ومحايثا،الكالمي

                                                
 .88، فصول في علم اللغة العامدي سوسير، :  ينظر)1(

 . 160 – 145، نفسه )2(

 .64، ة، وعلم اللغةفقه اللغياقوت محمود سليمان،  : ينظر)3(

أن النص ال ينظر إليه إال فـي        : ونة في بداية الستينات، والمقصود بالتحليل المحايث      يهي من المفاهيم التي أشاعتها البن     :  المحايثة )4(
هي عزل النص والتخلص من كل السياقات المحيطة به فالمعنى ينتجه نصاً  : ذاته مفصوالً عن كل شيء، يوجد خارجه فالمحايثة       

 عالمات العـدد  ، مجلةمفاهيم في السيميائيات بنكراد، سعيد،   : ينظر. ستقٌل بذاته ويمتلك دالالته في انفصال عن أي شيء آخر         م
 .85 ،2002السابع عشر، 

 .39 – 38، علم اللغة العربيةحجازي، محمود، :  ينظر)5(
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وكان " المنهج الوصفي "بـبرز إمكان بحث اللغة أو اللهجة أويعد دي سوسير أول من 
الباحثون في القرن التاسع عشر ال يعرفون من مناهج البحث اللغوي إال المنهج المقارن وابتعد 

منهج أفضل وأكد أن ، سير عن النظر إلى اللغات من وجهة النظر التاريخية أو المقارنةدي سو
غة من اللغات في زمن معين أي بعيدا عن تتابعها للالدراسة اللغة هو أن يقوم على دراسة حالة 

األول يدهش عندما ندرس الوقائع اللغوية هو أن تتابعها الشيء أن " :فيقول سوسير. التزامني
   . )1("ألنه أمام حالةوذلك :  المتكلمي يعد في حكم معدوم بالنسبة إلىالزمن

ن دي سوسير ذهب إلى أن دراسة المعنى تكون في النسق المحدد إومن الجدير قوله 
 ،)2( مطالبة بوصف لغة النص من حيث البنية أو التركيب الهيكلي،للنص خالل فترة زمنية ثابتة

للدرس الداللي من خالل دراسة مضمون الكلمات من حيث وبهذا يكون دي سوسير قدم فائدة 
إال أن المنهج الوصفي .  ودراسة مضمون الجمل من خالل سياقها،صيغتها الصرفية والصوتية

 على إن: حيث يقول دي سوسير.  وداللة، وصوتاً،ال يأبه بالتطور الذي أصاب اللغة تركيباً
ن يتجاهل التعاقب  وأحا عن كل ما أنتجهااللساني الذي يريد فهم هذه الحالة أن يضرب صف

  .)3("فهوال يستطيع  أن يدخل إلى وعي المتكلم  إال بإقصاء الماضي )الديانكروني(

نه أ أي ،خل لكي يصف عملهااوترى الباحثة أن المنهج الوصفي ينظر إلى اللغة من الد
ع اللغوية من خالل  فهو يتعامل مع الوقائ،يسعى إلى الوقوف على القوانين التي تنتظم بها

 ويستبعد الزمان بوصفه عنصرا رابطا بين اإلشارات اللغوية ويستعيض به عن ،أشكالها الثابتة
  .الزمان في تحليل عالقات اإلشارات

  :السلوكیةالنظریة : ثانیًا
 ولد.  Leonard Bloomfieldلسني األمريكي بلومفيلدرائد المدرسة السلوكية األ

 وتركزت أبحاثه ،لسنية العامةص في اللغة األلمانية ثم في األ تخص،)4()هـ1949ت (1889
 يعد بلومفيلد حجر ،)5(لسني البنياني، ثم اتخذت المنحنى األاألولى حول قضايا األلسنية التاريخية

 إال أن البنيوية في أمريكا قد ،)6(األساس في بناء النظرية البنيوية في عالم اللسانيات البشري
 وذلك أن علم اللغة األمريكي قد بدأ ،ة عن تلك التي بدأت بها في أوروبابدأت بصورة مختلف

                                                
  .160 – 145، فصول في علم اللغة العامدي سوسير، : ينظر )1(

 . 88، اللسانيات والداللةاشي، منذر، عي: ينظر )2(

 . 160-145، فصول في علم اللغة العام دي سوسير، )3(

 .24، علم الداللةعمر، احمد المختار، : ينظر )4(

 .148، 115، العربية وعلم اللغة البنيويخليل، حلمي، : ينظر )5(

 .170، فقه اللغة وعلم اللغة ياقوت، محمد سليمان،:  ينظر)6(
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 وهي لغات ليست ،تها طبيعة اللغات التي وجدت في القارة الجديدة، أملوفق تقاليد وأصول عامه
  . )1(معروفه وال مكتوبة

 من ض وتقف النظرية السلوكية على النقي،ترتبط السلوكية بعلم اللغة عند بلومفيلد
 ونجد على - فكر المتكلمثارآثر من أوقوامها يكمن في أن فعل الكالم إنما هو  -ظرية الذهنية الن

وهو – Watson  1878-1958 وواطس ،في الدراسات اللغوية" بلومفيلد"رأس هذه النظرية 
وهي نظرية ذات .  في ميدان الدراسة النفسية–يقي لعلم النفس التجريبي السلوكيالمؤسس الحق
عالقة قوامها المالحظة المباشرة بين المثير الصادر عن المحيط تقيم  لذا فهي ،يبيةصبغة تجر
  .)2( وبين االستجابة التي يؤديها العضو على هذا المثير،الخارجي

 بل هي المسؤول عن تنظيم المجتمع ،جتماعيةاواللغة عند بلومفيلد هي قمة العمليات البيو
 فالمتكلم إذ يتكلم ، مثيرا للكالم أو استجابة لهذا المثير،ة وتمثل من منظور هذه المدرس،اإلنساني

 ، ويصبح كالمه بالنسبة إلى المتلقي مثيرا يتطلب استجابة،يفعل ذلك استجابة لمثير خارجي
  .  على التأثير واالستجابة ومثل لها بهذا الخط سلوكي قائمفاللغة مظهر

  )3(استجابة  SR -------- Ö sr  مؤثر 

 ، بوجود حوافز كاملة ومثيرات داخلية هذا الكالم أن المتكلم ال يتكلم إالوالمقصود من
قام الذي ينطق ويصبح الم. ولغة الفرد تمكنه من إظهار االستجابة عند المتلقي نتيجة للمثير األول

: وبمعنى آخر. )4( هو المعنى، واالستجابة التي تستدعيها في نفس سامعهفيه المتكلم جملته،
تستدعي أقواال لتكون بمثابة استجابات  بلومفيلد يتمثل في إظهار الحوافز التيالمعنى عند 

  :وهذا يتمثل بالشكل التالي . وإظهار االستجابات التي تستدعيها الحوافز الكالمية

  معنى   Ö--------استجابة    Ö--------مثير    Ö--------حافز 

 فالسلوكية ،ي يرى واألحداث العلميةفالمعنى عند بلومفليد يكون بالربط بين الكالم الذ
   ولكن، وان اللغة ال تتكيف باإلرادة الحرة لإلنسان،تنظر إلى المعنى بوصفها عادة من العادات

   

                                                

 .81، علم الداللةبالمر، : ينظر )1(

 .29، اللسانيات الدالليةعياش، منذر،  )2(

 .24، علم الداللة، احمد المختار، عمر: ينظر )3(

 تشرين، جامعة السورية، العربية الجمهورية ماجستير، رسالة .42 ،علم الداللة بين العرب والغربيينغفر زيداء علي، : ينظر )4(

2003. 
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  .)1( وبهذا تكون عالقة اللغوي باللغة عن طريق المالحظة،بالحوافز البيئية المحيطة بها

. ية العالقة بين الصوت والمعنى بل لقد أشار إلى أهم،لم يرفض بلومفيلد دراسة المعنى
وكان اهتمامه موجها إلى الكشف عن القوانين العامة التي تحكم السلوك اللغوي والتي تؤدي إلى 

  .)2(الكشف عن القوانين التي تحكم المعنى النفسي

 ،ولعل بلومفيلد أول باحث غربي استطاع أن يجعل الدراسة اللسانية دراسة علمية مستقلة
نه وقع أ إال ، المعنى من الدراسات اللغوية باعتباره مظهرا سلوكيا وليس لغوياواستطاع إخراج

وقبوله بعلم النفس .  هو اعتماده على علم النفس التجريبي السلوكي،في خطأ منهجي وحيد
 ذلك من أهم النقاط النقدية التي  ويعد،نه الطريقة الوحيدة لدراسة الداللة اللغويةأالسلوكي على 

  .)3( علماء اللسانيات األمريكيينوجهها له

ن إقحام الجانب الداللي يعوق وصول جملة  بلومفيلد مقتنع بأ أنهومن الالفت لالنتبا
 ال بد أن تكون على علم دقيق بكل ،نه لكي تعرف المعنى معرفة دقيقةأ ولذلك رأى ،القوانين

 ،ي الدراسة اللغويةضعف نقاط البحث فأ لذا فدراسة المعنى من ،)4(شيء عن عالم المتكلم
  .)5(ويكون المعنى باعتبار الموقف

 وذلك الن ، إذ لم يكتب لها االستمرارية،)اللغة(أما حول ما يتعلق بعلم الداللة في كتابه 
  .)6(تالميذه حاولوا أن يسندوا فكرة إخراج علم المعنى من الدراسة اللغوية

  : )7(اللة أهمهاطرح بلومفيلد جملة من األفكار حول ما يتعلق بعلم الد

 وبـين أن    ، حاول بلومفيلد بناء جملة تحمل معنى ما انطالقا من الكلمـات التـي تـشكلها               :أوال
  .االختالف في تتابع الكلمات بين جملتين قد يؤدي إلى اختالف في بنية المعنى

  .ضرب موسى عيسى  : فمثال جملة
  . ضرب عيسى موسى

                                                
 .82، الداللةعلم بالمر، :  ينظر)1(

  .124، العربية وعلم اللغة البنيويخليل، حلمي، :  ينظر)2(

 .71، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثالوعر، مازن، :  ينظر)3(

 .125، العربية وعلم اللغة البنيويخليل، حلمي، :  ينظر)4(

 .25، علم الداللةعمر، احمد المختار، :  ينظر)5(

 .81، بالمر:  ينظر)6(

 .118، علم اللغة في القرن العشرينمونان جورج، :  ينظر)7(
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 ،فان الجملة سيصيبها االختالل من حيث معناهـا        ،فإذا بدلنا في مواقع الفاعلية والمفعولية     
وهذا ينسجم مع ماهية علم الداللة الذي يأخذ بعين االعتبار دور المعنى الوظيفي للكلمة في             

  .إعطاء المعنى العام للجملة

لهـا المعنـى نفـسه دون    وال يظهر  ، أوضح أن نبرة الصوت تقوم بدور في تمييز العبارة   :ثانیا
  النبرة فمثال 

  !  اليومتيتَ؟               أ اليومتَتيأ.               اليومأتيتُ

 إذ أن طبيعـة  ،ما المعنى فمختلفأ ،فمن حيث تركيب الجملة فهو متماثل في الجمل الثالثة    
  . حددت المعنى الدقيق للعبارة، والتعجب،الصوت المحددة بنبرة االستفهام

 وهو مـا    ، وثقافته وتكوين عالمه   ،المتكلم وظروفه طرح مسألة مهمة تتعلق بمعرفة أحوال       : ثالث ا 
 عـن معنـى      علمياً  صحيحاً تعريفاًنقدم  لكي  " :سياق الحال / اء الداللة المحدثين  يسميه علم 

     وهـذا  ".  أن نملك معرفة صحيحة علمية عما يكون عالم المتكلم   داللة كل شكل لغوي ال بد
  .تحيلة الوصف علمياما دعا تالمذته إلى البت في أن الدالالت اللغوية مس

مقدرة علـى    لدى الباحث    فلم يقصد أن     ،أن اللغويين قد أساؤوا فهم بلومفيلد     ومن المالحظ   
خطأ في إطالقه صـفة العلميـة علـى تلـك           أ وربما يكون قد     ، أو عبارة  ،تحديد معنى كل كلمة   

 ، ومشاعره ،مزاجه وثقافته و  ،نه أراد من كالمه اإللمام بمعرفة حال المتكلم النفسية         أ  إال ،المعرفة
متالك هذه اإلمكانيات والقدرات التي تجعلنا نـصل إلـى   ا ومن الصعوبة ،والظروف المحيطة به 

 وعن  ،وصف المعنى وصفا دقيقا ما لم نستنتجه من اآلخرين عن طريق ما يمكن أن يقولوه عنه               
 مـع   ،غويـة  لهذا أطلق حكمه بان المعاني هي النقطة الضعيفة للدراسة الل          ،طريق سلوكهم العام  

نه يشير في موضع آخر إلى أن دراسة أصوات الكالم دون اعتبار لمعانيها هـو عمليـة                 أالعلم  
  .)1(تجريد

  :نظریة السیاق: ثالثًا
، )Joun Firth )2ثحمل لواءهـا اللغـوي االنجليـزي جـون فيـر     : المدرسة الفيرثية

هود علماء اللغة الهنـود      متأثرا بج  ،هتم فيرث بالدراسات الشرقية   ا ،)3 ()1960 توفي ،1890ولد(
 لوضـع نظريـة     هلَه ولعل هذا أَ   ، وبخاصة الناحية الصوتية   ،سنسكريتيةل ووصفهم للغة ا   ،القدماء

لغوية قامت على أصولها مدرسة لغوية مستقلة في تاريخ الفكر اللغوي عرفت باسـم المدرسـة                

                                                
 .172 –170، فقه اللغة وعلم اللغة ياقوت، محمد سليمان، )1(

 .68، علم الداللةعمر،  احمد المختار، : ينظر )2(

 .235 - 134، فقه اللغة وعلم اللغة ياقوت، محمود سليمان،: ينظر )3(
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 فقـد وضـع تأكيـدا    ،)1(ق وحجر الزاوية في هذه النظرية هو فكرة السيا        ،االجتماعية البريطانية 
  .)3 () باللغوي فيرت،سياق الحال( ويرتبط مصطلح ،)2(كبيرا على الوظيفة االجتماعية للغة

 ،ومن المالحظ أن علماء اللغة قديما قد أدركوا أهمية السياق ودوره في الحدث اللغـوي              
 كر اإلنـساني منـذ      فكرة السياق وداللته في المعاني الحقيقية للكالم كانت مطروحة في الف           بل إن

 إال أن الفضل في إعادة الحياة إلى هذه الفكرة يعـود            ،أفالطون وأرسطو وعلماء البالغة العرب    
راء القدماء ولكنها تختلف بال     آ الذي صاغ منها نظرية قد تلتقي في بعض جوانبها مع            ثإلى فير 

  .)4(شك من حيث المنهج والتطبيق والتحليل

 التي ركزت في    ،األخرى في رفضها المناهج السابقة    تميزت هذه المدرسة عن المدارس      
وذهبت إلـى أن اللغـة ال تـستعمل    . دراستها على دراسة التراكيب الداخلية كنظام شكلي مجرد      

 ولـيس أداة    ، إنما هي نمط من العمل     ،)5(كوسيلة لنقل األفكار من رأس المتكلم إلى رأس السامع        
 فـضل أن    ث إال أن فيـر    ، من العملية االجتماعية   كونها جزءا ب وبذلك تتحد وظيفة اللغة      ،للتأمل

 مثلـه مثـل الفـصائل النحويـة التـي           ،ينظر إلى السياق باعتباره جزءا من أدوات عالم اللغة        
 وأهم ما في منهج فيرث أنه كان مقتنعاً بأن اللغة نشاط اجتماعي ذو معنى ومن ثم                 .)6(يستخدمها

ها قضية المعنى من التحليـل اللغـوي كمـا    عارض اتجاه المدرسة األمريكية حينذاك في إخراج   
  . )7(عرف عند بلومفيد وأتباعه

أكد فيرث على أن اللغة نشاط اجتماعي لإلنسان، وليس مجرد تعبير عن الفكر كما كـان   
  . يعرف قديماً؛ كما أن السياق االجتماعي متمم للمعنى وال يمكن االستغناء عنه في تفسير اللغة

باعتباره جزءاً من أدوات اللغوي أو باألحرى باعتباره أسـلوباً مـن   نظر فيرث إلى سياق الحال     
وبـذلك  ) أصوات النحو، سياق الحال   (أساليب الوصف، وأنواع الوصف اللغوي عند فيرث كلها         

 والمعنى اللغوي ألي حدث كالمي ال يعرف دفعـة         ،)8(تكون فروع اللسانيات كلُّها مرتبة بالمعنى     
) الصرفية والنحويـة والمعجميـة والـسياقية      (يل الوظائف اللغوية     وإنما يحتاج إلى تحل    ،واحدة  

 ، فالكلمة يتحدد معناها بعالقتها مع الكلمات األخرى في السلـسلة الكالميـة            ،المكونة لهذا الحدث  

                                                
 .172، القسم الثاني، دراسات في اللغةبشر كمال، . 338، علم اللغة محمود، السعران: ينظر )1(

 .38، علم الداللة المختار، احمدعمر، : ينظر )2(

 .74، علم الداللةبالمر، : ينظر )3(

 .132، العربية وعلم اللغة البنيوي، حلميخليل : ينظر )4(

 .238، مدارس اللسانيات التسابق والتصور جفري، ،ساسون: ينظر )5(

 .78، علم الداللةبالمر، : ينظر )6(

 .27، اللغة وعلم المجتمعالراجحي عبده، :  ينظر)7(

 288 . .75، علم الداللةبالمر، : ينظر )8(
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 ،أن اختيار الكلمة كوحدة مستقلة بذاتها للوصول إلى معناها ضرب من العبـث           إلى   فيرثويشير  
 إنما يعرف معناها من خالل العالقات المتبادلـة أو          ،ته لمعنى كلمة ما   إذ ال وجود مستقل قائم بذا     

  .)1( والنحوية، والصيغ الصرفية،المشتركة داخل السلسلة الكالمية

فنجد مجموعة من العناصر األساسية التي تتـصل بـالموقف الكالمـي،       ) سياق الحال (نأتي إلى   
  : وتشكل مفهومه، وتلك العناصر هي

وشخصيات من يشهد الكالم غيـر المـتكلم        ) الثقافي(كلم والسامع، وتكوينهما     شخصية المت  :أوًال
  .  وبيان ما لذلك من عالقة بالسلوك اللغوي-إن وجدوا-والسامع 

 العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة باللغة وبالسلوك اللغـوي لمـن يـشارك فـي           :ثانی اً 
  . لوضع السياسي، ومكان الكالمالموقف الكالمي كحالة الجو إن كان لها دخل، ا

وكل ما يطرأ أثناء الكالم ممن يشهد الموقف الكالمي مـن انفعـال أو أي ضـرب مـن          
  . ضروب االستجابة، وكل ما يتعلق بالموقف الكالمي أيا كانت درجة تعلقه

  .)2(الخ... أثر النص الكالمي في المشتركين، كاالقتناع أو األلم أو األحزان أو الضحك :ثالثًا

إبراز الدور االجتماعي الذي يقوم به المتكلم       " سباق الحال "وهكذا يتضح أن أهم خصائص      
  . )3("الموقف الكالمي"وسائر المشتركين في 

 قياسفظ يظهر في    ن معنى الل   وأ ،وترى الباحثة أن المعنى ال وجود له في العزلة المطلقة         
صوتية والنحوية والمعجمية حيث تحمـل       كما وأن المعنى مزيج من العالقات السياقية وال        ،الحال

  . ولهذا فكل فروع علم اللغة مرتبطة بالمعنى،معها من هذا المزيج في سياقها الخاص المميز

ن من متطلبات عالم اللغة إذا أراد أن يصل إلى المعنى الدقيق للحدث الكالمي أن يبـدأ             إو
 ،يل السياق صوتيا ونحويا ومعجميا    وبتحل. بالكشف عن العالقات بين الوحدات اللغوية المكونة له       

ووجـود تحديـد بيئـة الكـالم        .  والظروف المحيطة بـالكالم    ،وبيان شخصية المتكلم والسامع   
  .ن هذا التحديد يضمن عدم الخلط بين لهجة وأخرى أل،المدروس

 كمـا أنـه لـيس       ، في الذهن أو العقل    ومن الثابت أن مفهوم المعنى عند فيرث ليس شيئاً        
 وإنما هو مجموعة من العالقات والخـصائص        ، بين اللفظ والصورة الذهنية للشيء     عالقة متبادلة 

  .والمميزات اللغوية التي نستطيع التعرف عليها في موقف معين يحدد لنا السياق

                                                
 .91، علم الداللة، نعيم احمد، الكراعين:  ينظر)1(

 .237، صفقه اللغة وعلم اللغةياقوت محمود سليمان، :  ينظر)2(

 .339 ،علم اللغة، السعران، محمود:  ينظر)3(



 216

  :نظریة الحقول الداللیة: رابعًا
تعد نظرية الحقول الداللية من النظريات التي اهتمت بدراسة المستوى الداللي للغة 

 ،م دراستها لمفردات اللغة طبقا لما أودع اهللا العقل البشري من قدرة على تداعي المعانيوتقو
 النظرية وأنواع الحقول وإبراز أهم هوأسسالمعجمي وستكون الدراسة حول مفهوم الحقل الداللي 

  .معاجم الموضوعات في اللغة العربية

  :المعجمي/ مفھوم الحقل الداللي 
 مجموعة من مفردات اللغة تخضع في مجموعها لمعنى واحد يتكون الحقل الداللي من
مثال ذلك كلمات األلوان . )1( وتوضع عادة تحت لفظ يجمعها،عام تدور في فلكه هذه المفردات

هو قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معين من " ولمان، ويعرفه أفي اللغة العربية
 تربطها عالقات داللية وتشترك جميعا في التعبير عن  وهو مجموعة من مفردات اللغة،الخبرة

معنى عام يعد قاسما مشتركا بينها جميعا مثل الكلمات الدالة على األلوان والكلمات الدالة على 
  .)2("....النبات

ويعود . لكي نفهم معنى كلمة يجب أن نفهم كذلك مجموعة الكلمات المتصلة بها داللياو
لية هو جمع كل الكلمات التي تخص حقال معينا والكشف عن صالتها هدف التحليل للحقول الدال
 وصالتها بالمصطلح العام أو بالمعنى العام الذي تنضوي تحته هذه ،الواحدة منها باألخرى

  : منها واألسس،الكلمات ويتفق أصحاب هذه النظرية على مجموعة من المبادئ

  . ال وحدة معجمية عضو في أكثر من حقل:أوال

  . ال وحدة معجمية ال تنفي إلى حقل معين:ثانیا

  . إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة ال يصح:ثالثا

  .  استحالة دراسة المفردات مستقلة في تركيبها النحوي:رابعا

ومن المالحظ أن النظرية بهذه المبادئ تبدو شاملة لجميع مفردات اللغة بضم كل مفردة 
ياق ضمن اهتماماتها عند دراسة الكلمة حرص على اخذ السها ت كما أنَّ،إلى حقل داللي معين

الداللية وتهتم بالعالقات ،ياقوهي بذلك تضم إلى أهميتها أهمية نظرية الس.  

                                                
 .79، ص علم الداللةعمر، احمد المختار، : ينظر )1(

 .59، دور الكلمة في اللغة )2(
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  :وقد وسع بعضهم مفهوم الحقل الداللي ليشمل األنواع اآلتية

لة  من دال  ها أكثر  وكلمات ل  ، الكلمات المترادفة وهي الكلمات المختلفة وتعطي مدلوال واحدا        :أوال
  .وهو ما يسمى بتعدد المعنى أو المشترك اللفظي مثل كلمة اليد أو العين

بيض أو بعض الكلمات يعطي داللة مركبـة        أسود و أ) جون(والكلمات المضادة مثل كلمة     
  .)1(أنثى+ مثل ريم التي تدل على غزال 

 وان التي تتضمن اإلنـسان  ومثال ذلك كلمة حي، بعض الكلمات تتضمن داللة كلمات أخرى     :ثانی ا 
  .وغيره من أنواع الحيوانات

بيان عالقة الجزء بالكل مثل عالقة الرأس بالجسد والغصن بالشجرة فالرأس جـزء مـن                :ثالث ا 
  .)2(الجسد وليس نوعا منه

  : نشأة الحقول الداللیة
م علـى    في العشرينات والثالثينيات من القرن المنصر      لم تتبلور فكرة الحقول الداللية إالَّ     

 إذ كانت فكرته من أهم التطبيقات المبكرة لأللفاظ الفكرية في --Jost Trierأيدي العالم األلماني 
روبولوجيا األمريكيون بتطبيقات متنوعة لهذه الفكـرة     كما قام علماء االنث   . اللغة األلمانية الوسيطة  

أشهر معجم أوروبـي    وبخاصة في مجاالت القرابة والنبات والحيوان واأللوان واألمراض ولعل          
 المعجـم الـذي   – وقد سبق نظرية الحقول الداللية    –صنف على أساس الموضوعات أو المفاهيم       

نه مرتب ال على حـسب      أ: وذكر في مقدمته  . )3(لمات اللغة االنجليزية وعباراتها    ك Rogetقدمه  
ـ  . )4( وإنما على حسب المعاني    ، وال حسب الكتابة   ،النطق ل صـنف  بينما أول معجم عربي متكام

أي قبل األوروبيـين بـسبعة      ) هـ458ت   (بن سيده على أساس الموضوعات وهو المخصص ال     
ويعد هذا العمل الضخم أكمل صورة لفكرة المجال الداللي على الرغم من المآخـذ التـي         . قرون

  .يمكن أن تسجل عليه

              أسهمت نظرية الحقول الداللية بشكل بارز في إيجاد حلول لمشكالت لغوية كانـت تعـد 
 ومن جملة تلك الحلول الكشف عن الفجوات المعجمية         يد وتتسم بالتعق  ،إلى زمن قريب مستعصية   

 وتسمى هذه بالفجوة الوظيفية أي عدم وجود الكلمـات المناسـبة        ،التي توجد داخل الحقل الداللي    

                                                
 .80، علم الداللةعمر، احمد المختار، :  ينظر)1(

 .60-59، علم الداللة حيدر فريد، ،عوض:  ينظر)2(

 .45، علم الداللة جرمان جلود، ،كلود:  ينظر)3(

 .83، اللةعلم الدعمر، احمد المختار، :  ينظر)4(



 218

  التقابالت وأوجه الشبه واالخـتالف بـين   كذلك إيجاد،لشرح فكرة معينة أو التعبير عن شيء ما       
األدلة اللغوية داخل الحقل الداللي الواحد، وعالقتها باللفظ األعم الذي يجمعها ويمكن بناء علـى               

كما تتمثل أهمية الحقول الداللية في تجميع المـؤدات         . ذلك إيجاد تقارب بين عدة حقول معجمية      
  . )1(ب السمات التمييزية لكل صبغة لغويةذاللغوية بحس

العرب القدامى يختلف عن مثيله لدى األوروبيـين فـي     ن  اللغويووترى الباحثة أن عمل     
  . فاق الدرس وعمق تقنياته ومناهجهآ ألسباب أهمها الزمان وتوسع ،العصر الحديث

ـ  التراث اللغوي العربي غني بعدد من المعاجم التي          أنوال شك     لنظريـة   ارت وفقـاً  س
 ،الغريـب المـصنف   : ذا االتجاه ومن أجود المعاجم الكثيرة التي سارت على ه       . الحقول الداللية 

ت (ي   لعبد الرحمن بن عيسى الهمـذان      ،الكتابيةواأللفاظ  ) هـ224 ت(ألبي عبد القاسم بن سالم      
 ،التلخيص في معرفة أسماء األشياء    . )هـ337 ت( قدامى بن جعفر     ،جواهر األلفاظ و. )ـه320

 ،المخصص. )هـ429 ت( للثعالبي   ،فقه اللغة وسر العربية   . )هـ395 ت(ألبي هالل العسكري    
 المعاجم في هذا االتجاه، وبهذه المعاجم ثبـت          من أكثر  إذ يعد ) ـه458ت  ( األندلسي   بن سيده ال

  . أن القدامى سبقوا المحدثين في هذا االتجاه

                                                
 . 60-58، علم الداللةكلود جرمان، :  ينظر)1(
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  : الترادف
المتداخل بالمعاني المختلفة يدل على سعة اللغة وكثرة مفرداتها وتعدد معـاني ألفاظهـا،            

عبير عن المعنى الواحد بعدة ألفاظ تجتمع كلها في بؤرة هـذا المعنـى يقابـل                 هو الت  :فالترادف
  . )1(االشتراك اللفظي

  : الترادف لغًة
               ،فهشيئاً فهو ِرد وكل شيء تَبع ،ف ما تَبع الشيءه بعضاً، والردضع بعترادف الشيء تَب

أن "وقد أضاف القيروز آبادي     . )2(ويقال لليل والنهار ِردفان؛ َألن كل واحد منهما يرادف صاحبه         
  .)3("تكون أسماء شيء واحد وهي مولدة

: وعرفه آخرون بأنه. )4(هو األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد       : أّما اص طالحاً  
القمـح  : ، مثـل )5(معنى واحد، أو داللة األلفاظ المختلفة على المعنى الواحد   داللة عدة ألفاظ على   

  . حنطةوالبر وال

 توالى المفْردة الدالة علـى معنـى        إنَّه: اعتماداً على الرازي قائالً    السيوطي،   عرفوقد  
 وهو الحقيق بالقبول، فقد فرق بينه وبين االسم والحد، وبـين المتبـاينين،              )6(واحد باعتبار واحد  

: تبـارين كالسيف والصارم، فإنهما دال على شيء واحـد، لكـن باع          . وبين التوكيد، وبين التابع   
  . أحدهما على الذات واآلخر على الصفة

والعالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي هي عالقة المشابهة؛ ذلك أن ركـوب أحـد              
خلف اآلخر يقال له في اللغة تتابع، فأطلقت الكلمة في األصل على هذا المعنى ثم انتقلـت فيمـا                 

لعالقة في هذا االستعمال المجازي هـي  بعد إلى الكلمات التي تدل على معنى واحد، وعلى هذا فا   
  . المشابهة

                                                
  .99، المباحث اللغوية عبد الرحمن نشأت علي محمود، .43، شجر الدرأبي الطيب اللغوي، : ينظر) 1(

  .465، الكليات الكفوي، .267، المصباح المنير والفيومي، .6/137 .، مادة ردفلسان العربابن منظور، : ينظر) 2(

  .812، مادة ردف، القاموس المحيط: ينظر) 3(

  .1/253، المحصولالرازي، : ينظر) 4(

سـيبويه،  . فقه اللغة العربيةالزبيدي كاصد، ياسر، . 77، علم الداللة العربية الداية، فايز،   . 2/113،  الخصائص،  يابن جن : ينظر) 5(
 ، 231-215، علم الداللةختار، عمر أحمد الم. 316، المشترك اللغويشاهين، توفيق محمد، . 1/24، الكتاب

  .1/402، المزهر: ينظر) 6(
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  : شروط الترادف
يشير إبراهيم أنيس إلى أن شروط الترادف الحقيقي هو االتحاد التام فـي المعنـى، وإذا                
دلت نصوص اللغة على أن بين األلفاظ المختلفة الصورة فروقاً في الداللة، فال يـصلح أن تعـد           

  .)1(من المترادفات

، ال فـي    )2(ترادف أيضاً عند علماء اللغة أن يكون الترادف في لغة واحدة          ومن شروط ال  
لغات متعددة، وأن تكون متحدة العصر، وأن تدل على المعنى الحقيقي فال ترادف بـين الحقيقـة        

  .)3(والمجاز

لَفَتَتْ ظاهرة الترادف في العربية أنظار علمائها القُدامى، فَصرفوا كدهم في بحثها وجمِع             
راِدفاتها، ولكنّهم اختلفوا في هذه الظاهرة، واتْسع مضمار الخُلِْف بينهم، فمنهم المنْكر والمثْبت،             مت

  . فقام بعضهم إلى التماس فروق داللية دقيقة بين الكلمات، وآخرون قالوا به معترفين بوقوِعه

قة ال يمكن ردها،     أن الترادف واقع في لغة العرب ووجوده حقي        فيرونأما مثِْبتو الترادف    
ويقع على مر األيام واألزمان، وهم يْؤمنون بوقوعه مطلقاً، وذهب إلى هذا الـرأي كثيـر مـن                  

 وابن خالويـة    ابن سيده النحويين واللغويين، ومنهم سيبويه وابن جني والمبرد واإلمام الشافعي و         
  .)4( عيسى الرمانيبنوابن السكيت وقدامة بن جعفر وأبو الحسن علي 

واكتفتْ الباحثةُ بذكِر أسماِء من قالوا بوقوعه، فقد تناولَه اللغويون والنحويـون قـدامى              
  . ومحدثون وسبروا غوره بما ال يدع حاجة للخوض في غماره

على هؤالء القوم ذاكراً أنهم جهلوا اَألمر وَأنَّهم نـسبوا علـى            ) ابن درستويه (وقد عاب   
فروق في الدالالت بين المترادفـات كـان يعرفهـا العـرب        العرب ما ال يجوز، فهو يرى أن ال       

ويدركونها بسليقتهم وطبيعتهم السليمة، ولكن هؤالء القوم القائلين بوقوع الترادف لم يـستطيعوا              
فهم هذه الفروق وإدراكها، فظنوا أن الكلمات متحدة المعنى، ونسبوا ذلك إلـى العـرب، وهـذا                 

  .)5(يهخالف للواقع على ما يرى ابن درستو

                                                
  .213، داللة األلفاظ) 1(

  .414، الدراسات اللغوية عند العربآل ياسين، محمد حسين، : ينظر) 2(

  .217، المشترك اللغويشاهين توفيق محمد، : ينظر) 3(

 .23، رادف في اللغةالتلعيبي حاكم مالك، . 1/372،  الخصائص.8-1/7، الكتاب :ينظر) 4(

  .118، دور الكلمة في اللغةبشر كمال، : ينظر) 5(
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فقد غلب عليهم القول؛ إن الترادف المطلق غير موجود، ومفهوم          : أما المنكرون لوقوعه  
ويخرجون ما ورد فيها بقيد من القيود، وهذا        . هذا الكالم أنهم يؤمنون بوجود الترادف بمعنى عام       

لمعاني التـي   أن بعض الكلمات المترادفة لها معاٍن جزئية دقيقة، أو ألوان من ا           : القيد عند هؤالء  
ألنهم يقولون قام ثـم قعـد    ) جلَس(معنى ليس في    ) قعد(أي أن في    .)1(ال توجد في البعض اآلخر    

  .)2(كان مضطجعاً فَجلَس: ويقولون في آخر

وخالصة ما ذهب إليه هذا الفريق، أنه ال يوجد ترادف في العربية، بل للمعنى لفظ واحد                
ا مترادفاً من األلفاظ إال وبينها فرق فـي المعنـى، فأسـماء    والباقي صفات له، أي أن ما يبدو لن       

كالحسام، والباتر، وبعضها ينسب لبلد كالمهند واليماني وبعـضها فـي          : السيف بعضها من عمله   
  .)3(لونه كاألبيض، أما موضوع اآللة فهو السيف فقط ال غير

 وابـن فـارس،     وممن أنكر وجود الترادف في اللغة العربية، أبو علي الفارسي، وثعلب          
  . وابن األثير، وأبو هالل العسكري، فقد وضع مصنفاً وسمه بالفروق اللغوية

وترى الباحثة أن الجدل حول إثبات الترادف وإنكاره خصوصية فـذة تُـِسر أن تكـون                
بأن الترادف واقع لغوي ال يستطيع الباحثون إنكاره وإن كان هنـاك فـروق              : مفضيةً إلى القول  

  .  تبدو حين تتبع دالالت اللفظ واستعماالتهلغوية طفيفة

 : عوامل ظھور الترادف
  : تتلخص أسباب ظهور الترادف في اللغة العربية وعوامله فيما يلي

 تداخل لهجات القبائل العربية إذ تسمي القبيلة الشيء باسم معين، وتسمي القبيلـة األخـرى                :أوًال
ت بعضها ببعض، وخاصة احتكاك لغـة     الشيء نفسه باسم آخر، ومن جراء احتكاك اللهجا       

، مثـل لفظـة     )4(قريش باللهجات األخرى، نشأ الترادف، فكثرت المسميات للمعنى الواحد        
في اللغـة   ) قدر(في اللغة المكية، و   ) برمة(حيث عدت من األلفاظ المترادفة فهو       ) البرمة(

  . )5(البصرية

                                                
  ، مجلة مجمع اللغة العربية، المجلد السابع عشر، الجـزء الترادف جبري، شفيق، .117، دور الكلمة في اللغة  بشر كمال،   : ينظر ) 1(

  .411-408األول والثاني،      

  .نفسه والصفحة نفسها) 2(

 .80، فلسفة اللغة الحاج، كمال يوسف، .230، المشترك اللغويمحمد توفيق، شاهين، : ينظر) 3(

  . 223، المشرك اللغويشاهين محمد توفيق . 211، داللة األلفاظ أنيس، إبراهيم، )4(
  .329، رواية اللغة ينظر، الشلقاني، عبد الحميد، )5(
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: عبد الكريم بن روح، قـال     حدثني أبو سعيد    : (في هذا الرأي حيث قال    وقد سبق الجاحظ    
ليست لكم معاشر أهل البـصرة لغـة فـصيحة، إنمـا            : قال أهل مكة لمحمد بن المناذر الشاعر      
أما ألفاظنا فأحكى للقرآن، وأكثرها له موافقة، فـضعوا         : الفصاحة لنا أهل مكة، فقال ابن المناذر      

مة على برام، ونحـن نقـول       القرآن بعد هذا حيث شئتم، أنتم تسمون الِقدر برمه، وتجمعون البر          
  .)2(...))1()َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَّاِسَیاٍت(: ، ونجمعها على قُدور، وقال اهللا عز وجل)قدرا(

عن قريش وحـدها، بـل      وجامعيها  أن رواة اللغة وجامعيها لم يقتصر أخذهم        : جمع اللغة  :ثانی اً 
  . )3(تدوين في المترادفاتجاءت من لغات غير عربية أدخلها االستعمال ثم ال

أن الكثير من المفردات التي اعتبرت مرادفة لمفردات أخرى من حيـث المعنـى ليـست              : ثالث اً 
موضوعة في األصل لهذه المعاني، بل اطلقت على سبيل المجاز، وبمرور الوقت وكثـرة              

  . )4(االستعمال تنوسي وضعها المجازي، واعتبر وضعاً حقيقياً

دف عندما يوجد في اللغة لفظان لمعنيين متجاورين، أو يحل منهما قريب الـشبه   ينشأ الترا  :رابعًا
من اآلخر ولكنهما مع ذلك مختلفان، ثم يختفي الفرق بينهما مع طول االستعمال ويعد مـن         

  .)5(الريب الشك: الترادف، فمثالً

ـ             : خام ساً  صبحان مـع   إن انتشار بعض األلفاظ اللغوية ودورانها على األلسنة تأخـذ شـكلين ي
  . )6(جذب جبذ، وفهم وفوه، أنس وإنسان: مثل... االستعمال، مترادفين 

                                                
  .13، سبأ )1(
  .19-1/18، البيان والتبين )2(
  .329، اللغة العربية معناها مبناهام، حسان، تما:  ينظر)3(
  .223، المشترك اللغويشاهين، توفيق محمد، :  ينظر)4(
التوقف بين طرفي قضية نفياً وإثباتاً، والعجز عن الترجيح، أما الريب فأصله الغليان واالضطراب والفوران الذي يصيب                 :  الشك )5(

  .212، ظداللة األلفاأنيس، إبراهيم : اللبن عندما يروب، ينظر
  .103، كالم العرب في قضايا اللغة العربيةظاظا، حسن، :  ينظر)6(
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  : الترادف في شواھد رؤبة

مرواله رالِكب :  

  -موجـودات حيـة   : حسب نظرية الحقول الداللية تندرج هذه األلفاظ تحت حقل        : الحقل الداللي 
  : منها: إنسان

  . )7(، كهل)6(، القُهِب)5(، القَنِْفرش)4(، القلّحم)3(، َأقْلَحما)2(، القُحِز)1(تَسعسَعا
تدل هذه األلفـاظ  . )8(الكاف والباء، والراء أصلٌّ صحيح يدلُّ على ِخالف الصغَر        : قال ابن فارس  

، )9(على الِكبر والطَّعن في السن، وهناك ترادف قائم بين الِكبر والهرم، فالكبر الطعن في الـسن               
  .  )10( الِكبر، والهرم الكبروالهرم أقصى

وحين مالحظة األلفاظ المعدة للدراسة، تَسعسعا، والقَنِْقرش والقُحِز، والقُهـِب، وَأقْلَحمـا            
فداللة . والقّلحم، فهي ألفاظ مترادفة يقام كل لفظ منها مقام لفظ لمعاٍن متقاربة يجمعها معنى واحد              

  . )11(سمى الواحد أو المعنى الواحد هو الترادفعدة كلمات مختلفة ومنفردة على الم
اليفَن الشيخُ الكبير، والِقلْحم العجوز الكبيـرة، والقَحـر البعيـر           : وقال الثعالبي في ذلك   

عنـا  : ، وقـال أيـضاً  )13(ورجل قَحم وامرأةٌ قَحمةٌ. والمقْلِحم الذي قد تضعضع لَحمه    . )12(الكبير
   عسا، ثم تَسعإذا               الشيخ و ا ظلَّـهحه وضعبثم لَِعق اص ،ِترواه ِرم وخرف ثم أفْنَدثم ه سوتَقَو عس

  . )14(مات
أما الكَهُل من الرجال الذي جاوز الثالثين وخَطَه الشيب، وقيل له كَهل حينئـٍذ النتهـاء                

  .)15( كَهلة من نسوة كَهالتشَبابه وكمال قوته، والجمع كَهلُون وكُهوٌل وِكهال وكُهالن، واألنثى

                                                
  . 94، البحث. الكبر والهرم: سعسع) 1(
  .138، البحث. الشيخ الكبير الهِرم والبعير المِسن: قحز) 2(

  .139، البحث. القحم الكبير: قحم) 3(
   .143، البحث .المسن الضخم: قلحم) 4(
   .144، البحث . الضخمة الكبيرة مثل الجحمِرشالعجوز: قنفرش) 5(

  .144، البحثكبير مسن، : قهب) 6(
 .150، البحث .الرجل إذا خطه الشيب الحليم العاقل: كهل) 7(
  5/153، مقاييس اللغة) 8(
  .13/11، مادة كبر، لسان العربينظر، ابن منظور، ) 9(

  .15/56، مادة هرم، نفسه) 10(
  .407-1/406: المزهري، ينظر، السيوط) 11(
  .63، فقه اللغة وسر العربية) 12(
  .25، خلق اإلنسانابن أبي ثابت، ) 13(

  .144، فقه اللغة وسر العربية) 14(
  .13/126، مادة كهل، لسان العربابن منظور، : ينظر) 15(
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  :المرأة

  . إنسان صفات المرأة: موجودات حية: الحقل الداللي

، )8(، اَألقْمـاد  )7(فُنُـوق  ،)6(، الفَـشُوش  )5(، غَيتسا )4(، أرشقا )3(، الرجح )2(، خُنشوش )1(جعبريات

  . )9(أهيقا

بجلة، فإذا زاد ضخْمها ولم     إذا كانت ضخْمة في نعمة وعلى اعتدال فهي ر        : قال الثعالبي 

يقْبح فهي ِسبحلَةٌ، فإذا دخلت في حد ما يكْره، فهي مفَاضة وِضناك، فإذا أفـرط ِضـخمها مـع                   

اجفْضِمها فهي ع10(استرخاء لَح(.  

اللَّبق، فُنوق أرشقا غيساء خُنْشوش، والمعنى الـداللي        : ِربجلَة: مما يرادف قول الثعالبي   

، إال أن هناك فروقاً فـي       )11(مترادفة، الحسن والرقة والجمال واالعتدال من غير فحش       لأللفاظ ال 

  . الداللة بين المترادفات تحول دون إقامة لفظ مكان اآلخر

تدل األلفاظ المعدة للدراسة في هذا الحقل على صفات المرأة، إال أنها ال تتـداول فيمـا                 

  .  مدلولها الخاصبينها مكان بعض، فالترادف عام ولكل لفظة
  

                                                
  .53، البحث. القصيرة الدميمة: الجعبرية: جعبر) 1(

 .69، البحث .جمالبقية من شباب ورقة و: خنش) 2(

 .79، البحث .ثقل أرداف الجارية: رجح) 3(

 .82، البحث .امتداد األعناق وانتصابها: رشق) 4(

 .131، البحث .الغيساء من النساء النَّاعمة: غيس) 5(

 .135، البحث .الفشن الرخوة من النساء: فشش) 6(

 .137، البحث .عظيمة حسناء: فنق) 7(

 .143، البحث .أي طويلة: قمد) 8(

 .177، البحث .الطويلة من النساء واإلبل: هيق) 9(

  .69، فقه اللغة وِسر العربية) 10(

  .نفسه والصفحة نفسها) 11(
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  اسم لجماعة الناس: الجماعة

  . فرع: الحقل الداللي، موجودات حية، إنسان جمع

، )9(، العمم)8(، اعتَكَر)7(، الطَموشي)6( أرهطة)5( اَألركن)4( المحزبا)3( مآهال)2( اُألالف)1(إلْبا

  . )12(، ِولْدةٌ)11(، هباشات)10(الِْتكاك

يم والميم والعين أصٌل واحد، يدلُّ على تَضام الشَّيء جمعتُ الشيء           الج: يقول ابن فارس  

  . )13(جمعاً اُألشَابةُ من قبائَل شتى

وألفاظ رؤبة في معنى الجماعة والكثرة من الناس مترادفة تدل علـى جماعـة النـاس                

  .وكثرتهم وائتالفهم وأحزابهم، والجماعة هي ضروب شتى

جمع قارب األلف والمآهال ولألركـن  : رة من الرجال واُألالف فلفظة، رهط ما دون العشَ    

     ةٌ منها       )14(إذا اجتمع : أكثر من ذلك وكذلك، ألبا يْأِلبوهباشات وِولْد وشيواعتكر والطم ،مموالع ،
15(ما ال يعد(.  

                                                
 .38، البحث . الجمع الكثير من الناس:ألب) 1(
  .39، البحث . جمع قارب األلف:ألف) 2(
 .40، البحث . جمع أهلون أهالي:أهل مآهال) 3(
 .58، البحث .أحزاباً جمعهم حزب فالن :حزب) 4(
 .84، البحث .العشيرة:  ركن اإلنسان قوته وشدته، الركن:ركن) 5(

 .86، البحث .أرهطٌ أرهاطٌ/ جمع ال واحد له من لفظه مثل ذوٍد ج:رهط) 6(
 .112، البحث .نسيأي لم يسلَم في هذه السنة من جديها وحشي وال إ:  اإلنسي هذه السنة من حبدبها المحشُوش:طمش) 7(
 .122، البحث . تجمعوا:عكر) 8(
 .124، البحث .العامةُ اسم للجمع:  العمم:عم) 9(

 .155، البحث . الزحام:لكك) 10(
 .170، البحث . جماعة ليسوا من قبيلة واحدة:هبش) 11(
 .183، البحث .جمع أوالد:  الِولْدة:ولد) 12(
  .1/479، مقاييس اللغة) 13(

  .1/63، الس ثعلبمج ثعلب،) 14(
  .25، كتاب األلفاظابن السكيت، : ينظر) 15(
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  : ألفاظ الكثرة

  . إنتاج الجسم: الجسم ومشتقاته: موجودات حية: الحقل الداللي

) 9(محملَـج  )8( أقْعثـي  )7( الفَـضفاض  )6( الغَلُوت )5(علْجِن) 4(الطيس) 3(رضراض) 2(مذكار) 1(أثيثُ

10(ندح (ُتجره)12(هلْبا) 11(ُايثهالم )14(األواِعثُ)13( .  

أثث وهو أصـٌل واحـد يـدل علـى          : يقع الترادف في حقل الكثرة والجودة بين المفردات مثل        

كلمةٌ تدخل علـى سـهولة فـي        : الواو والعين والثاء  : بن فارس يقول ا : وعث. االجتماع واللين 

  . )15(كثيرة اللحم: والمرأة وعثةٌ. الشَّيء، ورخاوة

انفرد رؤبة باستخدام علْجن، بمعنى كثرة اللحم ذكرها الزمخشري وابن فـارس بمعنـى              : علْجِن

 يـدلُّ علـى دقِّ شـيء        الراء والضاد أصٌل واحد   : رضض يقول ابن فارس   .  )16(الِغلَظُ والشدة 

  . تدل المفردات على كثرة اللحم وجودته. )17(الكثيرة اللحم: والمرأة الرضراضة

                                                
  . 34، البحث. عظمت عجيزتها: كثرة اللحم وَأثَِّث المرأة تَِئثُّ أثاً: أثث) 1(

 .78، البحث. كثير األوالد: ذكر) 2(

   .82، البحث. كثير اللحم واُألنثى رضراضةٌ: رضض) 3(

  . 112، البحث. والعدد الكثير، والكثير من كل شيءالكثير من الطعام والشراب : طيس) 4(

  . 122، البحث. كثرة اللحم، ناقة علجة والناقة الِكناز: علْجِن) 5(

  . 130، البحث. كثير الغلطُ: غلت) 6(

  . 135، البحث. غُطامطٌ كثرة الماء: فضض) 7(

  .142، البحث. اإلكثار من العطّية، والمعروف والمطر: قعث) 8(

  . 62، البحث. محملَج: دوِخَل خَلْقه اكِْتنازاً: مملج) 9(

  .  165، البحث. الكثرة واالتساع والفسحة: ندح) 10(

  . 172، البحث. كثرة السير في الهاجرة: هرج) 11(

 .1/8، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر. 173، البحث. كثرة المطر كثرة الشعر، كثرة البرد: هلب) 12(

  . 176، البحث. المكاثرة، كثرة األخذ: يثه) 13(

   ، مادة غث،المقاييس. 181، البحث. كثرة اللحم وامرأة وعثةٌ كثيرة اللحم كأن األصابع تُسوخُ فيها من لينها وكثرة لحمها: وعث) 14(
  6/124 .  

 1/8، مادة وعث، مقاييس اللغة) 15(

  .  310، أساس البالغة) 16(

 .2/374 رض، ، مادةمقاييس اللغة) 17(
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  .  موجودات حية إنسان الجسم ومشتقاته أجزاء: الحقل الداللي
  :الطول
  . )5( أهيقا)4( المقَقْ)3(اس العبنْقَ)2( سِنيِع)1(أسطُواناً

  : عوارض العين
  . إنسان، الجسم ومشتقاته، أجزاء: ، موجودات حيةالحقل الداللي

  .  )10( قارورة العين)9(شَفُوِن )8( جلَّى)7( البخَقْ)6(انحسرت

  : ألفاظ الحواس
  . الحقل الداللي، موجودات حية أجزاء الجسم

  : اللَّمس -
 .  )13( الشَّظيف)12( الِفظاظا)11(جشب

 : الشَّم -
15( االستياف)14(افْتَر(  . 

 : ذوق -
  .  )18( تَمطَّقا)17( لَذَّت)16(رضب

                                                
  . 94، البحث. سطن، الرجل الطويل األعنَقْ) 1(

  .99، البحث. سنع، الطويل األسنَع، قام المصدر مقام الفعل) 2(

  .114، البحث.  عبنقس، الناعم الطويل من الرجال) 3(

  .157، البحث. قق، الطُولم) 4(

  .177، البحث. هيق، الطويل) 5(

  .58، البحث. حسر) 6(

 .41، البحث. ق، العور بانِْخساف العينبخ) 7(

  .53، البحث. جال، التجلي هو النظر مع رفع الرأس) 8(

  .102، البحث. شفن، نظر إليه بمؤخرة عينه بغْضة أو تعجباً، وقيل فيها اعتراض) 9(

  .139، البحث.  قرر، حدقة العين) 10(

  .65، البحث. المعيشةجشب خش، ) 11(

  .135، البحث. ن الغليظفظظ، الفظُّ الخش) 12(

  .101، البحث. شظف، يبس العيش ويشدته) 13(

  .134، البحث. فرر، استنشق) 14(

  .99، البحث. سوف، االشتمام) 15(

  .82، البحث. رضب، رضاب الجارية) 16(

  .153، البحث. الشيء يلَذُّ إذا كان لذيذاًولذَّ لذذ، ) 17(

  .160، البحث. ذَوقمطق، التَّمطُّق التَّلَمظ التَّ) 18(
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  : حيوان
  . حيوانات غير أليفة: الحقل الداللي كائنات حية موجودات

، )8(، خَيعل خَيـاعال   )7(هت، جما )6(، الرمك )5(، العوهقِ )4(موقوِع ،)3(، يرابيع )2(، الحريرةُ )1(بحزج
  . )11(، وبقْ)10(، لُخُمه)9(الذَأالن

معدة للدراسة ال ترادف بينها جميعاً إال أننا ال نعدم من مالحظـة             والواضح أن األلفاظ ال   
  : الترادف بين بعضها مثل

ل وذأل: الذئبعخَي .  

اعلم أن الخاء ال يكاد يأتلف مع العين إال بدخيل، وليس ذلك في شـيء      : يقول ابن فارس  
والالم أصٌل يِقلُّ كَِلمه، ولكنّه     الذال والهمزة   : ويقول في ذأل  . )12(الذِّئب، والغُول : أصالً، فالخَيعل 

، والمالحـظ أن التـرادف واقـع بـين     )13(ومن ذلك سمي الذِّْئب ذُؤالة. منقاس يدلُّ على سرعةٍ 
  . المفردتين، إال أن الباحثة ترى أن ذأل صفة والخَيعل اسم للذِّئب

) جمـل (قال ابن فارس في ) مه ولُخُجماتُه(لمعدة للدراسة بين اللفظتين ويقع الترادف في األلفاظ ا   
: ، وتعني عنـد رؤبـة     )14(أحدهما تجمع وعظم الخَلْق واآلخر حسن     : الجيم والميم والالم أصالن   

قبيلةٌ مـن   : الالم والخاء والميم كلمةٌ واحدة، وهي لَخْم      : سمكة بحرية، ويقول ابن فارس في لخم      
  .  )15(سمكة بحرية: واللُّخْم. اليمن

                                                
 .42، البحث .ولد البقر الوحشية واُألنثى بحزجةٌ: بحزج) 1(
  .57، البحث .فحل الخيل: حرر) 2(

 .78، البحث .دواب كاَألوزاغ تكون في الرأس على هيئة الجرز: ربع) 3(
 .182، البحث .الحافر: موقوِع: وقع) 4(
 .126، البحث . األول للعرب تسبب إليه كرام النجانبفحل كان في الزمان: عهق العوهق) 5(

 .85، البحث .الفَرس البرذَونة التي تتخذ للنسل: رمك الرمكه) 6(
 .54، البحث .سمكة بحرية تدعى الجمل: أراد بالجمل والكُبع: جمل) 7(
 .67، البحث .من أسماء الذئب: الخيعل: خعل خيعل) 8(
 .76، البحث .الذئب ذُوال ترخيم ذُؤالة وهو اسم علم للذئب مثل أسامة: ذأل الذَأالن) 9(

 .153، البحث .ضرب من سمك البحر: لُخَمه اللُّخْم بالضم: لخم) 10(
 .46، البحث .واحدته بقَّة: البعوض: بقق البقُّ) 11(
 .1/127، ةالمحيط في اللغ إسماعيل، ابن عباد الصاحب، .2/200، مادة خعل، مقاييس اللغة) 12(
 .2/369 مادة ذأل، ،مقاييس اللغة) 13(

  .1/241  مادة جمل،،نفسه) 14(
  .5/241، مادة لخم، نفسه) 15(



 229

  : رألفاظ صفات البعي

حسب نظرية الحقول الداللية تقع األلفاظ تحت حقل موجـودات حيـة لـصفات              : الحقل الداللي 
  : البعير، فمنها

، )9، المغْـِزي  )8(، عيـدهِ  )7(، علْجنِ )6(، المغِْفق )5(، ِصهِميم )4(سواِمد ،)3(، رِهيشِ )2(، رفل )1(جلْدةً
   .)13(ز، اللَّب)12(، القَمه)11(، النُّكَّه)10(العفق

ألفاظ مختارة لصفات البعير أو الناقة، وحين تتبع دالالت األلفاظ، يبدو الترادف واضـحاً     
  .وهناك فروق داللية واضحة بينها

الجيم والالم والـدال أصـٌل      : ، ويقول ابن فارس في جلد     جِنلْ ع يظهر الترادف بين جلْدةٍ   
 العين والالم والجيم أصٌل صحيح  يـدلُّ         :، ويقول في علج   )14(واحد وهو يدلُّ على قوٍة وصالبة     

: على تمرٍس ومزاولة، في جفاء وِغلٍَظ، وهو الشديد من الرجال قتاالً وِصراعاً، وناقـة عِلجـة               
  .  أي تقوى على المعالجة والمزاولة وتحمل المشاق)15(غليظة شديدة

ةٌ واحدةٌ، وهي نَكْهـةُ   النون والكاف كلم  : يقول ابن فارس في نكه    : والنُّكَّه مرادفة لرِهيشِ  
والرهيشُ من اإلبل المهزولة،    .  )16(التي ذهبتْ أصواتها من الضعف    : والنُّكَّه من اإلبل  . اإلنسان

  . الضعيفة قليلة اللحم، فالترادف واقع بين المفردتين

                                                
 .53، البحث .نوق جلدات، وهي القوية على العمل والسير، وال تبالي الحر والقُر والجلد الصبر ومحمل المشاق: جلد) 1(

  .83، البحث. ذيل يوصف به على الوجهينواسع الجلد، طويل ال: بعير ِرفَلُّ: رفل) 2(

  .85، البحث. الرهيش من اإلبل المهزولة، الضعيفة، قليلة لحم الظهر: رهش) 3(

  .96، البحث. كل رافع رأسه فهو سامد، صفة لإلبل: سمد) 4(

  .107، البحث. من نعت اإلبل في سوء الخُلُِق: صهم) 5(

  .129، البحث). حجوم فجأة المرجع(مرجع ال: صفة الِورد: المغَِفق: غفف) 6(

  .122، البحث. ناقة علج صلْبةٌ ِكنَاز اللحم: علج) 7(

  .116، البحث. سيِء الخُلِْق من الناس واإلبل: عيده) 8(

  .128، البحث. التي عسر لقاحها: المغْزي من اإلبل: غزا) 9(

 .121، لبحثا .بشراب شربة ساعة بعد ساعة: الغَفُقُ: عفق) 10(

 .168، البحث .النُّكَّه من اإلبل التي ذهبت أصواتها من الضعف وهي لغةً تميم النُّقه: نكه) 11(

 .144، البحث .رفع رأسه ولم يشرب الماء: قِمة البعير: القَمه: قمه) 12(

  .151، البحث .ضرب الناقة بجمع خُفها: لُبز: لبز) 13(
  .1/471، مقاييس اللغة) 14(

  .4/122، نفسه )15(

  .5/474، نفسه) 16(
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  :ألفاظ الحيات
  . حيوانات غير أليفة: موجودات حية: تقع هذه األلفاظ تحت حقل

ب1(ِحض( ،األحضاب، النَّكَّاز)2(بيشالِحر ،)3(نوشحالم ،)4(.  

اتَحدتْ المسميات حول مسمى الحية، وإن كان هناك بعض الفروق فـي الداللـة علـى                
  .وشامل لجنس الحية، والفروق في الصفات المعنى، فلفظ الحية عام

لحية الذَّكر وسـمي الرجـل      الحيوت عنَوا ا  : وتَذْكر العرب لفظ الحية وتؤنثها، فإذا قالوا      
  .)5(حنَشْتُ الصيد ِصدتَه: يصاد من الطير والهوام، يقال حنشاً، والحنَشُ كل

للداهية، ويرون أن أصلَها الحيةُ، أراد استدارة الحية        " إحدى بنات طبق  : "ويضرب المثل 
قيل لها بنات طبق ألن الحـواء   وقيل للحيات بنات طبق إلطباقها على من تلسعه،         وشَبهه بالطبق   

  . )6(المجلَّدة يمسكها تحت إطباق األسفاد

  :ألفاظ الطيور
  .طيور: موجودات حية: الحقل الداللي

  . )10(البوه، )9(، القُطَِن)8(، كُرز)7(الغُراب
  . فال ترادف بينها. والمالحظ أن األلفاظ تقع في حقل داللي واحد

  

                                                
  .59، البحث .حية دقيقة، وقيل هو األبيض منها:  حضب)1(

)2(عضبأنفه وال ي نْكُزرى ما ذنبها، ضرب من الحيات، يد168، البحث . نكز النكاز، حية ال ي. 

 .56، البحث .حربس، حية كاألفعى ذات قرنين) 3(

 .62، البحث .الذي لَسعتْه الحية: الحية، والمحنوش: حنش الحنش) 4(

  .72، أدب الكاتبابن قتيبة، : ينظر) 5(

 .317، كتاب األلفاظ ابن السكيت، .1/142، جمهرة األمثال  العسكري أبو هالل،.12/145، المخصص ،ابن سيده: ينظر) 6(

)7 (دو129، البحث .غرب الطائر األس. 

أي داٍه خبيـث محتـال   : الجواليق الصغير، والكرز من الطير الذي قد أتى عليه حول، كُرز كُرز ضرب من الجواليق، وقيل هو       )8(
 .148، البحث. وشبه البازي في خبثه واحتياله

 .142، البحث .163قطن حمام مكة قواِطن مكة، ) 9(

 .47، البحث .79بوه ذكر البوم واألنثى بومه، ) 10(
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  :)1(ألفاظ أوائل األشياء

  .   طبيعي-موجودات غير حية: ل الداللي لأللفاظالحق

  . )7( ملْهِزمه)6( الفُرطُ)5( بالغُطاط)4( أصبح)3(الِسنْخ) 2(البارض

َأصـبح وتعنـي أوُل النهـار       : مفردات الحقل الداللي مثل   : ويبدو الترادف واضحاً بين   

ل النهار يبدأ من طلوع الشَّمس، وال يعد        وكذلك الغُطاط والفُرطُ؛ فهي أسماء متقاربة الداللة، وأو       

حى، صدره بعد طلوع الشمس بجذْبـة،       فأولُه من طلوع الشمس إلى الض     ما قبل ذلك من النهار،      

  . )8(حتى تَِحلَّ صالةُ الضحى

  . )10( أوُل الشَّيِب، وملْهزمه أوُل الشَّيِب مرادفة لقول الثعالبي، الوخْطُ)9(والبارض أوُل النَّبِت

أما النهار والنبت والشيب فكل اسم منهـا يخـتص بمعنـى ال             . داللة عموم ) أول(والمالحظ أن   

  . يشاركه فيه غيره

                                                

  .  56، لعربيةفقه اللغة وسر االثعالبي، : ينظر) 1(

  . 43، البحث. أول النبت، أي أول ما يظهر من نبتُ األرض: برض) 2(

  .97، البحث. األصل من كل شيء: سنخ) 3(

  . 103، البحث. الفجر: أول النهار والصبح: صبح) 4(

  .129، بحثال. أول النهار، أول الصبح، والصبح أول اخْتالطُ ظالم آخر الليل وأول النهار: غطط) 5(

  . 134، البحث. أفرط الصباح، أوُل تباشيره: فرط) 6(

  . 155، البحث. يقال للرجل أوُل ما يظهر فيه الشيب قد لَهزه الشيب: لهز) 7(

  .  308، كتاب األلفاظابن السكيت، : ينظر) 8(

  .  56، فقه اللغة وسر العربيةالثعالبي، : ينظر) 9(

  .  انفسه والصفحة نفسه) 10(
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  :ألفاظ النبات
موجودات غير حيـة    : تقع هذه المفردات حسب نظرية الحقول الداللية تحت حقل        : الحقل الداللي 

  . طبيعي نبات مزروعة
، )9(، العذام )8(، شرى )7(، زغف )6(، الذُّرقْ )5(، داغال )4(، الخَشْ )3(، حمض )2(ال، األ )1(اآلس

، )16(، القَسقاس)15(، غيل)14(نَمغَ، غَنَمه، ال)13(، الِعريس)12(، الِعنهةَ)11(، العرك)10(معرجن
  . )17(النُّعضا

ـ      . ت حقـل النبـات  وحين تدبر األلفاظ المعدة للدراسة ترى الباحثة أن األلفاظ تندرج تح
والمالحظ أن األلفاظ داخل الحقل الواحد ال تتبادل فيما بينها، فلكل لفظة داللة وصفة تميزها عن                

حمض وعذم فكالهما ضـرب     : غيرها وال نعدم أن يكون ترادف بين المفردات داخل الحقل مثل          
          ض واألصل متحمض واإلبل ترعى الخُلَّة، والخُلَّة ضدمض، ثم تَتُوق    من النبت يجمعها الحمالح 

الغـين والـالم    :  ويبدو الترادف بين داغال والِعريس، فيقول ابن فارس في دغَلَ          )18(إلى الحمض 
. )19(أصٌل يدل على التباس والتواء ِمن شيئين يتداخالن من ذلك الدغَُل، وهـو الـشجر الملتـف           

  . )20(يسهالشجر الملتف، وهو مأوى األسد في خ: والِعريسة والِعريس

                                                
 .40، البحث .آس، نبات بأرض العرب، ينبت في السهل والجبل وخضرته دائمة، حتى يكون شجراً عظيماً) 1(

 .38، البحث .األال، شجر من شجر الرمل دائم الخضرة، أبداً يؤكل ما دام رطباً واحدته) 2(
 .62، بحثال .نبات تأكله اإلبُل إذا شبعت من الخُلَّة اشتهت الحمض: حمض، الِحمض) 3(
 .66، البحث .خش، المقل نفسه) 4(

 .73، البحث .دغل، أصل الدغل الشجر الملتف) 5(
 .77، البحث .ذرق، نبات مثل الكُرات الجبلي كثير الحالوة والماء) 6(
 .89، البحث .زغف، الزغف الرديء من أطراف الشجر والنبات وقيل أطرافه) 7(
  .101، البحث .الحنْظُل: التسكينشرى، شرى شَرياً والشَّري ب) 8(
 .124، البحث .عذم، ضرب من الحمض، والعذام لغةً في العذَم) 9(
 .117، البحث .عرجن، الِعقْق عامة وهو الِعذف إذا يِبس واعرج، والعرجون ضرب من الكمأة) 10(
 .118، البحث .والعرك من النبات ما وِطئ وأكل: عرك، دلَكه دلْكاً) 11(

 .125، البحث .عنه، الِعنْه نبتٌ واحدتُه ِعنْهةْ) 12(
 .117، البحث .عرس، الشجر الملتف) 13(
)14 (نَم125، البحث .َأغْصان تنبت في سوق العفاة رطبة حمراء اللون تشبه أصابع اليد: غنم، الع. 
 .132، البحث .غيل، جماعة القصب الحلْفاء) 15(

 .143، البحث .بقْلَة من أحرار البقول معروفٌ: الكرفسقس، بقلة تشبه الكَرفَس و) 16(
)17 ( ضض      : نعض، النُّعيلي، وقيل هو بالمجاز وله شوك، النون والعين والضاد يقولـون الـنُّعهنبـت،  : بالضم شجر من العضاة س

  .167، البحث .5/451، مقايسس اللغة
  .1/133: االشتقاقابن دريد، ) 18(

  .2/284، المقاييس) 19(
  .10/95، مادة عرس، لسان العربابن منظور، : ينظر) 20(
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  : ألفاظ األمتعة والحوائج
  . موجودات غير حية مصنع مركب مواد معالجة: الحقل الداللي

) 8(مـساِحيهن ) 7( المحـبال  )6(القَنِْقـل  )5(العلَـقْ ) 4(العشُوشي) 3(العريشَ) 2(الدلْو )1(أيدعا

  . )14(الوضم )13(الوسقُ) 12(الهنَم) 11(هشْنَقا) 10(الِمقاِط) 9(الِمسحلَين
إال أنها تخلو من الترادف فيما بينهـا،    . جمادات: تندرج هذه األلفاظ في حقل موجودات غير حية       

  . فال تقوم اللفظة منهما مكان األخرى
  : ألفاظ الثياب واللِّباس

   )21(ييما، )20(كسا، )19(قهزها، )18(طاق، )17(الدراِنيك، )16(األتِْحمي َأرسمه، )15(جهرمه

الثـاء  : " يقول ابن فارس   )23(الثياب والسالح :  اللَّبوس )22(اللِّباس: الثَّوب: رد في اللسان  و
والثوب الملبوس محتمل أن    ... والواو والباء قياس صحيح من أصل واحد، وهو العود والرجوع         

  . )24(أي يعود إليه" يكون من هذا القياس، ألنه يلْبس وثياب إليه
                                                

 .185، البحث .محرم يتَّقي الطيبالالزعفران ألن : يدع األيدع) 1(
)2 (لْوالء التي يستقى بها: دال الد75، البحث .معروفة، واحدة الد. 

 .117 ،البحث .شبه الهودج تَقْعد فيه المرأة على بعير: عِرش ِعرشة: عرش) 3(
 .120، البحث .عشُّ الطائر، إذا كان في الجبل أو الجدار، فهو وكْر ووكْن: عشش) 4(
 .123، البحث .أعالق/ الذي تُعلَّق به البكرةُ والعلَقْ البكرة، ج: علق العلَقْ) 5(
 .144، البحث .مكيال عظم ضخم: قنقل) 6(

 .55، البحث . ِحبالأحبل/ الحبل الرباط، ج: محبل المحبال) 7(
 .92، البحث ).استعاره رؤبة لحوافر الحمر(مسحا اآللة التي يسحى بها ) 8(
 .92، البحث .حلَقتان إحداهما مدخلة في األخرى: اللِّجام الِمسحالِن: سحل الِمسحل) 9(

 .162، البحث .مقُطٌ/ مقط، حبل صغير يكاد يقوم من شدة النقل ج) 10(
 .172، البحث .سرى عليه الحاِئلما ي: هشنق) 11(
 .175، البحث .الخَرز الذي تؤِّخذ به النساء أزواجهن، يقُلْن أخذ له: هنم) 12(
 .180، البحث .ِمكْيلَة معلومة، جعل رؤبة الوسق من كل شيء: وسق) 13(

 .181، البحث .وضم الوضم ما يوضع عليه الطعام) 14(
 . 54، البحث .ثياب: ثياب منسوجة من نحو البسط الكتاب.  البسطثياب منسوجة من نحو: جهرم )15(

 . 48، البحث .جمع برد وهي العباءة الرداء المخطط. البرود )16(
 . 72، البحث .ضرب من الثياب، ج دراِنك: الدرنُوك والدرنيك )17(

 . 112، البحث .ضرضرب من المالبس، وهو الطيلَسان، وقيل الطليسان األخ: الطَّاقُ )18(
 . 145، البحث .ضرب من الثياب تتخذ من الصوف:  قهز)19(

 . 149، البحث .اكتس فالن إذا ألبسته ثوباً أو ثياباً:  كسا)20(

)21( النَّيم :دى من جلود األرانب: الفَروسي و41، البحث .فَر . 

  .3/52، مادة ثوب، نفسه) 22(

  .13/161، مادة لبس، نفسه) 23(

  .1/393ثوب : مقاييس اللغة )24(
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 والثياب تكون ظاهرة للعيـان  )1 ()ُھْم ِثَیاُب ُسْنُدٍس ُخ ْضٌر َوِإْس َتْبَرقٌ   َعاِلَی(: قال تعالى 
، والتنوع في الثياب، وذلك في كونها من سندس وإستبرق أي رقيق الديباج             "عاليهم"دلَّ عليه لفظ    

وغليظة، وغليظ الديباج ال ينبغي أي يالمس الجسم، فاقتضى ذلك أن  يكون ثوباً ظاهراً سـاتراً                 
  . )2(يظهر من مفاتن المرأة، والمرأة كلَّها مفاتن فوجب أن تدل الثياب على ما يستر الجسم كلّهلما 

الالم والباء والسين أصل صحيح واحد، يدلُّ على مخالطة ومداخلـة،           : "يقول ابن فارس  
، فقـد  )4( )َس ْوآِتِھَما َیْنِزُع َعْنُھَما ِلَباَسُھَما ِلُیِرَیُھَما    ( :قال تعالى . )3("من ذلك لبست الثوب َألْبسه    

صرحت اآلية الكريمة أن نزع اللباس يكشف السوأة، في حين أن وضع الثياب يكشف عن فتنـة                 
  . العن سوءة

ويبدو أن بين اللفظين فرقاً، فالثياب تستر فتنة في الجسم تحدث النفس بإبدائها أما اللَّباس فيواري                
نخلص إلى الثياب تكون خارجية تظهر للعيان،       السوأة يحرص المرء بفطرته على سترها، كما و       

  . وتعلو الجسم، أما اللِّباس فداخلي مستور الثياب نفسها، وهو يخالط الجسم ويتداخل فيه

فـال تـرى   .  على معنى باعتبار واحد كما أشرنا تعريف الترادف       نوالمالحظ أن اللفظين ال يدال    
  . الباحثة أن اللفظتين مترادفتان

                                                
  21، اإلنسان) 1(

  .221، )بين النظرية والتطبيق(الترادف في القرآن الكريم المنجد محمد نور الدين، : ينظر) 2(

  .5/230لبس، : مقاييس اللغة) 3(

  27، األعراف) 4(
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  : العلوية وما يتلو األمطارألفاظ اآلثار 

  .  طبيعي:غير حية: موجودات: الحقل الداللي

  : السحاب

  .)3(الطِّريم) 2(تَبعقا )1(مغْين

التي يكون عنها المطر، وسميت النسحابها في الهواء والجمع سـحائب           : الغَيم والسحابةُ : السحابةُ
 بحوس حابسحا     . وس جمع بحوخَليقٌ أن يكون س           ـحابٍة، فيكـون جمـعب الذي هو جمـع س

  .)4(جمع
وأراد رؤبة بالغين السحاب، وهو الغيم، فأخرجه على األصل، فالترادف واقـع بـين الـسحاب                

  . والغين والغيم
  . العسل ولم يجيء الطِّريم السحاب الكثيف إال في رجز رؤبة: والطِّريم تعني

  . السحاب بشدة، فالترادف واقع بين األلفاظ المختارةوالبعقُ والشَّق فالداللة واحدة وهي تصبب 
الطِّريم، والعبقُ والشُّقُ فالداللة واحدة وهـي       : ويبدو الترادف حين مالحظة داللة المفردات مثل      

  . تصبب السحاب بشدة
ذات يوم جالـساً مـع      ) Ι(بينَا رسوُل اهللا    : ومما ُأثر عن رسولنا الكريم في وصف سحابة، فقالوا        

يا : كيف تَرون قواِعدها؟ قالوا   : يا رسول اهللا، هذه سحابةٌ، فقال     : حابه إذ نشأت سحابةٌ، فقالوا    أص
فكيـف  : قـال ! ما َأحسنَها وَأشد اسـِتدارتها : وكيف تَرون رحاها؟ قالوا: قال! رسول اهللا، تَمكنُّها 

َأو ِمِيضاً أم خَفْـواً، أم      : كيف ترون برقَها  : قال! ما أحسنها وأشد اسِتقامتها   : تَرون ِبواسقَها؟ قالوا  
الحيا، ): Ι(فقال  ! فكيفَ تَرون جونَها؟ قالوا ما أحسنَه وأشَد سواده       : يشُقُّ شَقَّاً؟ قالوا بل يشُّقُ، قال     

بلـساني  وما يمنَعني، وِإنّما ُأنزل القرآن  :يا رسول اهللا ما رأينا الذي هو أفصح منك، فقال        : فقالوا
  . )5(لساٍن عربي مبين

                                                
  . 132، البحث. السحاب: مغين: غين) 1(

 .45، البحث. صبب بشدةسحاب يت: الشَّقُ: البعج البعق: بعق) 2(

  .111، البحث. السحاب الكثيف:  طرم)3(

  .  7/132، مادة سحب، لسان العربابن منظور، : ينظر) 4(

  .وصف المطر والسحاب وما نعته العرب الرواومض البقاع، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، )5(
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  : البيئة السفلية

  .  موجودات غير حية طبيعي مواد طبيعية: الحقل الداللي

األرض والرمال والجبال واألماكن تندرج هذه المفردات تحت حقل البيئة السفلية وتشمل كل مـا               
      عيدتَِويٍة فهي صسد ال مـاء      وإذا كانت في االتساع واال     )1(ارتفع عن األرض، وكل معستواء والب

  . )2(فيها فهي الفالة المهمة

  : ألفاظ األرض المستوية

) 11(األعمـاق  )10(مصمِعد) 9(السملق) 8(الرقَقْ) 7(موشح ال )6(و البيضةُ )5(بالبالط)4(ِبلْساماً)3(البراث

  . )15(المهوَأن) 14(َيهم) 13(المرتْ) 12(أفْياف

  : ةألفاظ األرض الخصب

  . )18(الفَتقْ) 17(غَضرمه)16(الغَمقْ

                                                
    .30، فقه اللغة وسر العربيةالثعالبي، : ينظر) 1(

  .  422، نفسه) 2(
  . 42، البحث. األرض السهلة: برث) 3(
  .  46، البحث. المفازة الواسعة الملساء، الفالة ال ماء فيها وال أنيس: بلسم) 4(
  .  45، البحث. األرض المستَويةُ الملْساء: البالطُ: بلط) 5(

  .  48، البحث. أرض بيضاء ال نبات فيها، خالية قفرة: بيض) 6(
  .55، البحث.  1/114، األماليأبو علي القالي، : احتَلَقَتْ، ينظر: وحمشتْ. مكان ال نبات فيه حلقٌ: حمش) 7(
  . 84، البحث. األرض السهلة المنبسطة المستوية اللينة التراب تحت صالبة: رقق) 8(

  .  98، البحث. سملق) 9(
  .  106، البحث. المستقيم من األرض: صمعد) 10(
  .  124، البحث. أطراف المفازة البعيدة: عمق) 11(
  . 138، البحث. الفيفاء، الصحراء الملساء وهي الفيافي: فيف) 12(

  . 158، البحث. أرض ال نبات فيها: مرت) 13(
  .  185، البحث. المفازة ال ماء فهيا وال صوت وال يهتدي فيها الطريق: اليهماء: يهم) 14(
  .  170، البحث. اسعةالصحراء الو: هأن) 15(
  .  124، البحث. أرض عمقة أصابها ندى وثقل ووخامة ال يقْلع عنها المطر: عمق) 16(

  .  129، البحث. اللَّزج الغليظ الرخو الجص: مكان غضرم: غضرم) 17(
  .  132، البحث. الخصب سمي بذلك النشقاق األرض بالنبات: فتق) 18(
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  : ما ارتفع من األرض

  .)9(اَألوجِن) 8(القيق)7( عنْز)6(العرم) 5(الضمزر) 4(أصالِبِه )3(شَِئِز)  2(يزاةُ من األرضز ال)1(تَنْبك

  : ما انخفض من األرض

  . )11( الِكمع)10(فَزِز

  : أسماء الطريق

عاس12(ِمد(فاضالر )13(كالشَّر )15( بالِملْطاط)14( .  

 يبـدو التـرادف حـين       )16(هي السبيُل وهو السبيُل، وهي الطَّريق وهو الطريـق        : يقال
لأللفاظ، فلفظ الطريق والسبيل داللة عامة وعند التحقق من داللة األلفـاظ             مالحظة الداللة العامة  

  . بترادفها الخاصة، يبدو خالف ذلك، وال يصح القول

                                                
  .164، البحث. رأس ال تخلو من الحجارة، وقيل أرض فيها صعود وهبوطأكمه محددة ال: نبك) 1(

  .90، البحث. زيز األرض القفُ الغليظ المشِْرقُ الخَِشن جمعها الزيازي) 2(

  .  100، البحث. الشَّئيز األرض الغليظة، غلظ وارتفع: شأز) 3(

  .105، ثالبح. الصلب من األرض، المكان الغليظ المنقاد: صلب) 4(

  .109، البحث. الغليظ من األرض: ضمزر) 5(

 .118، البحث. أرض صلْبة إلى جنْب الصًمان: عرم) 6(

  .125، البحث. األكمه السوداء: غَنز) 7(

 .146، البحث. مكان ظاهر غليظ كثير الحجارة: قيق) 8(

  .178، البحث. الغليظة الصلبة: وجن الوجباء) 9(

  .134، البحث. ج بين الجبلين، موضع مطمئن بين بويينالفر: فرز) 10(

  .150،  البحث. ناحية الوادي:  الكمع)11(

  .72، البحث. الطريق الذي لينَّته المارةُ: الِمدعاس: دعس) 12(

  .  83، البحث.  الطريق المتفرقة، ويقال ِلشَرِك الطيق إذا تفرقت رفاض-رفض) 13(

  .100، البحث. الطريق ووسطه: الشَّركة معظم: اكطرائق واحدها ِشر: شرك) 14(

والملطاط أشد انخفاضاً من الغـائط وأوسـع   . 154، البحث. ، طريق على ساحل البحر1/114، األماليالقالي، أبو علي،  : لطط) 15(
  .   1/114، األماليالقالي، أبو علي، : ينظر. منه

  .  343، كتاب األلفاظابن السكيت، : ينظر) 16(
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  : السراب

  . موجودات غير حية بيئة سفلية: لحقل الدالليا
  .)7(لُهلُه) 6(لماع) 5(عساِقال) 4(معتَقْ) 3(الطسل) 2(الريةُ) 1(ديسقا
  . )8(قال األصمعي اآلُل والسراب واحد. اآلل: السراب

دلت األلفاظ المعدة للدراسة على وجود الترادف ال نفيه، ولكن وجوده ليس بالكثرة التـي       
  .  بين اآلل والسراباًهب إليها البعض إال أن هناك فرقذ

يكون ضحى كالماء بين السماء واألرض يرفع الشُّخوص ويزهاهـا كـالمال أمـا              : اآلل
  . )9(أول النهار: اآلل: يكون نصف النهار الطئاً باألرض، قال ثعلب: السراب

  . )10(نصف النهار: السراب: قال ابن السكيت
اآلل من الضحى إلـى زوال الـشمس،        : فوا األصمعي وغيره فقالوا   إال أن هناك من خال    

والسراب بعد زوال الشمس إلى صالة العصر، واحتجوا بأن اآلل يرفع كل شيء حتى يصير آال                
أي شخصاً، وأن السراب يخفق كل شيء حتى يصيراً الزقاً باألرض ال شخص له، وقال يـونس      

  . )11(ى األعلى ثم هو سراب سائر اليوماآلل من غدوة إلى ارتفاع الضح: العرب تقول
ال كليهمـا    فـي الداللـة إذ أن        متحدتانمن األلفاظ المتقاربة في المعنى، فهما       : واآلل والسراب 

  . شيء، إال أن هذا يبدو كالشخص واآلخر يبدو كالماء، أو أن السراب ملتصق واآلخر مرتفع
الذي يظهر لك من بعيد، شبه بـاآلل        اآلل هو الشخص    : وقد فرق بينهما أبو هالل العسكري بأن      

الذي يرتفع في الصحارى، وهو غير السراب وإنما السراب سبخه تطلع عليها الـشمس، فبـرق                
كأنها الماء واآلل شخوص ترتفع في الصحارى للناظر وليس بشيء وقيل اآلل من الشخوص ما               

  . )12(لم يشتبه، وقال بعضهم اآلل من األجسام ما طال ولهذا اسمي الخشب آال

                                                
  .72، البحث. يسمى السراب ديسقا إذا اشتد جريه: دسق) 1(

  .87، البحث. جري السراب على وجه األرض: التَّريه: ريه) 2(

  .111، البحث. اضطرب السراب: طسل) 3(

  . 125، البحث. مخرج أعناق الجبال من السراب: اآلل والسراب والمعتَنَقْ: معتَنَقْ: عنق) 4(

  .119، البحث. جعال اسماً لواحد: ِقطَع السراب، والعساقل والعساقيل: عسقل) 5(

  .  67، البحث. لماع الخَفَتْ: الخفق) 6(

  .156، البحث. 5/198، مقاييس اللغة. اضطراب السراب: لُهلُه) 7(

  .  1/195، مادة أول 7/161، مادة سرب، لسان العربينظر، ابن منظور، ) 8(

  .  1/195ة أول ، مادنفسه) 9(

  .  كتاب األلفاظ) 10(

  .  1/195، مادة أول لسان العربابن منظور، : ينظر) 11(

  .  280، الفروق اللغوية) 12(
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  :ألفاظ المطر
  : موجودات غير حية بيئة علوية: الحقل الداللي

   .)5( عجوسا)4( بالطُشوشي)3(األصيِغ) 2( لسِمي)1(البوق
فذهب أكثر اللغـويين    . اختلف اللغويون حول لفظ الغيث والمطر من حيث الداللة        : الغيث المطر 

  . إلى أنهما سواء

  . )6("ث اسم للمطر كلهالغي"يقول أبو زيد األنصاري أن 

  . )7("المطر: الغيث: "الجوهري

 وما نقله   )8()المطر والكأل، وقيل األصل المطر، ثم سمي ما ينبت به غثياً          : الغيث: (وابن منظور 
الثعالبي عن بعض اللغويين القدامى، وقولهم بأن المطر إذا جاء عقيب المحل أو عنـد الحاجـة                 

  . )9(الغيث: إليه، فهو

َكَمَث ِل َغْی ٍث َأْعَج َب اْلُكفَّ اَر        (: بي الغيث بالمطر دون فرق وذلك في قوله تعـالى         وفسر القرط 
  . )11(أي مطر) كمثل غيث: ( حيث قال)10()َنَباُتُھ

والكثرة من العلماء يجمعون على أنهما بمعنى واحد وال يفرق المفسرون بينهما إال بشكل ضئيل،               
 : قول الثعالبي، وما يثبت ذلك قوله تعـالى عـز وجـل    فالغيث يأتي بعد القنوطَ ويستَدل ذلك من      

فهو يغيث الخلق؛ لذا فالترادف واقـع بـين   . )12()َوُھَو الَِّذي ُیَنزُِّل اْلَغْیَث ِمْن َبْعِد َما َقَنُط وا   (
  . اللفظتين إال أن هناك فرق في الداللة

                                                
  .47، البحث. بوق، بوقٌ دفعه من المطر وهو كثرته) 1(

  .97، البحث.  العشب سماءيسمىالسحاب المطر، ومنهم من يؤنثه : سما، السماء) 2(

  .107، البحث. المطر العام الكثيرصيغ، ) 3(

  .111، البحث. طشش، بالطشوشي، القليل) 4(

)5 (ِمرنْهوس أي مج115، البحث. عجس، مطر ع. 

  .  104، المطر) 6(

  .  1/289: ، مادة عيثالصحاح) 7(

  .  2/175 ،، مادة غيثلسان العرب: ابن منظور: ينظر) 8(

  .  411: فقه اللغة وسر العربية) 9(

  .  20، الحديد) 10(

  .  29-16/28: الجامع ألحكام القرآن) 11(

  .  28، الشورى) 12(
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  : خروج الماء وسيالنه

 )9(الغينـفَ  )8(ظالئـال  )7(أصـباب ) 6(يسبيه السان ) 5(دسقال) 4(تَندأما) 3(اْألضاج) 2(حجران) 1(بضا
  . )11(األنواض) 10(غيِث

فَرالح :  

  : من ألفاظ البيئة السفلية

  . )15( هيتُ)14(معِق) 13( الزهق)12(اُألوقْ

  . )16(يقال للحفْرةُ التي في األرض هوة، والتي في الصخر نُقْْرةٌ

 أن داللتها واحدة، وهي العمق في األرض والذي نخلص إلى أن            وحين مالحظة األلفاظ يستشفُّ   
  . ألفاظ مترادفة ذات داللة واحدة) اُألوق وهيتُ ومعِق، والزهق(

                                                
  . 45، البحث. بض الماء، سال قليالً قليالً: بضض) 1(

  . 56، البحث. نهر مرتفع: حجر) 2(

  . 59، البحث. الحياض: حضج) 3(

 .70، البحث. دأم تَدأمه الماء غمره) 4(

 .72، البحث.  الحوضساح ماء: دسق) 5(

 .92، البحث. حفر حتى أدركه: سبى الماء: سبى) 6(

 .103، البحث. ماء ينحدر من األرض: صبب) 7(

 .113، البحث. مستَنْقَع الماء في أسفل مسيل الوادي: ظالئال، الظّليلة) 8(

  .131، البحث .أي مادة: غَيلَم الماء من منْبع اآلبار واألعين، وبحر ذو غَِينَفْ: غنف) 9(

  .131، البحث. بئر ذاتُ: غيث) 10(

)11 (169، البحث. منافق الماء ولم بذكر لألنواض وال للمنافق واحد: نوص.  

  .  األوديـة أو الريـاض     بطـون وهوة في األرض خليقة في      ) مثل البالوعة (هوة فمها مثل فم الركية واسع أحياناً        : اُألوقْ: أوق) 12(
   .40، البحث      

  .90، البحث. ت، ويقال أزهقت أيديها في الحفرلوحدة ربما وقعت فيها الدواب فهلكالزهق ا: زهق) 13(

  . 121، البحث. معق قلب العمق: معق) 14(

  . 176، البحث. الهوة القَعرةُ في األرض: هيت) 15(

 . 430، فقه اللغة وسر العربيةالثعالبي، : ينظر) 16(
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  :  ألفاظ الموت الهالك

  وظائف: الحقل الداللي لأللفاظ أحداث
   .)6(، مغواه)5(، رمق)4(، فَتْكه)3(، الهالك المهتَِلك)2(، جمجم)1(فاظ

 والقتل  )9(مات: ، هلَك هالكاً  )8(والموت ينفي الحياة مع سالمة البنية     . )7(الموت ضد الحياة  
قتل في أكثر األحوال إال إذا كان من فعل آدمي وال يكون           : هو نقص البنية الحيوانية، وال يقال له      

  . )10(الموت إال من فعل اهللا

ك أعم وأشمل من الموت والقتـل، فتحـدد         قُِصرت داللة الهالك على الموت وحده، وداللة الهال       
  . )11(معناها في العربية على نوع واحد من الذهاب وهو الموت

والمالحظ أن األلفاظ المختارة للدراسة مترادفة من حيث الداللة علـى المـوت والفنـاء       
  . والذهاب إال أن هناك فروقاً في المعنى بحيث ال تنوب الواحدة مكان األخرى

فقد انتقل مجال الداللة على سبيل المثـال واالسـتعارة العالقـة    ) ، مغُواهرمق(أما لفظة   
  . والتي تعني قلة العيش وآخر النفس والموت) رمق(المشابهة بين المدلولين، فهناك تشابه بين 

وانتقال الداللة لعالقة غير المشابهة بين المدلولين وذلك لعالقة مكانية كما فـي لفظـة المغْـواه                 
  . على اعتبار ما سيكون) القبر(

                                                
 .137، حثالب .فيظ فاظ مات) 1(

 .54، البحث .الجمجمة اإلهالك: جمم) 2(

 .173، البحث .على المبالغة: الهلكات السنون ألنها مهلكة، هالك مهتلك: هلك) 3(

 .133، البحث .انتهز منه فقتله أو جرحه والقتل الجرح والمجاهرة:  فتك الرجل فتكاً:فتك) 4(

 .85، البحث .آخر النفس وقلة العيش: رمق) 5(

 .131، البحث .القبر: غوا) 6(

  .14/147، مادة موت، لسان العربابن منظور، : ينظر) 7(

  .106، الفروق اللغويةالعسكري، أبو هالل، : ينظر) 8(

 .10/504، مادة هلك لسان العربابن منظور، : ينظر) 9(

  .106، الفروق اللغويةأبو هالل، : ينظر) 10(

  .148، علم اللغة العربية، حجازي فهمي محمود، 171، ت العربيةاللهجاأنيس إبراهيم في : ينظر) 11(
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  : ألفاظ البخل والشح

  أحداث قرار : الحقل الداللي

  .  ِجبز)8(وأح) 7(اللَّحز) 6(الفَشَق) 5(حتر) 4(بطين) 3( بخَّاٌل)2( اَألرز)1(أوكح

وإن بدا الترادف بين معاني ألفاظ رؤبة الواردة في شواهد لسان العـرب إال أن هنـاك                 
  . فالمعنى يدور حول البخل والشُّح. عنها القول بالترادف التامفروقاً معنوية تدرُأ 

 وال يفرق ابن منظور بين البخل والشح والشُّح أشد البخـل ويقـال              )9(الشُّح والضم أعلى  : البخُْل
إياكم والشُّح، وهو أبلغْ في المنع من البخل، وقيل البخل في أقرار األمور وآحادها، والشُّح عـام،       

  . )10(البخل بالمال والشُّح بالمال والمعروف: قيلو

الشين والحاء األصل فيه المنع، ثم يكون منعاً مع حرص،          : ويقول ابن فارس في الشحيح    
 وقول ابن فارس يدل على زيادة معنى علـى البخـل،            )11(من ذلك الشُّح وهو البخل مع حرص      

  . وهو الحرص

لشّح، فإذا كان البخل منع المال خاصـة، فـإن          ومنها ما ألمح إليه أبو هالل من عموم ا        
 : ويستدل على ذلك من قوله تعـالى )12(الشُّح منع الخير عموماً عن مستحقيه والحرص على ذلك       

  . )13()َأِشحًَّة َعَلى اْلَخْیِر(

                                                
  .183، البحث. منع واشتد على السائل أي منع عطيته: وكح) 1(

  .36، البحث. يقبض وتجمع، ُأروزا إذا تضام ويقبض من بخله: أرز) 2(

  . ه أي لغرض بالغي مثل اليـد علـى الكـرم والعطـاء            وداللة الشديد على البخيل إنما هي من قبيل التشبي        : الشَّديد البخل : بخل) 3(
  .42، البحث

  .45، البحث. يأكل من بخله زاد صاحبه: بطن) 4(

  .55، البحث. بخل، قّل عطاؤه، أحتر علينا رزقنا أي حبسه: حتر) 5(

  .135، البحث. الحرص طرأ إبدال على داللة الحرص فبدل البخل أصبحت منفعة ذاتية: فشق) 6(

 .152، البحث . البخل والشُّح: لحز) 7(

  .35، البحث. وصف رجل بخيل: أحح) 8(

 . 8/30، مادة شح، لسان العربابن منظور، : ينظر) 9(

  . نفسه والصفحة نفسها) 10(

  . 2/178، مقاييس اللغة) 11(

  . 170، الفروق في اللغةينظر، ) 12(

  . 19، األحزاب) 13(
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والبخل يكون بالهيئات ال بالعواري، فال يقال بخيل بعلمه؛ ألن العلم ال يفـارق صـاحبه             
ده بخيالً أيضاً إذا منع الحق، ألنه ال يقال لمـن يـؤدي حقـوق اهللا بخيـل،                  بتعليمه، ويسمى عن  

  . )1(والحقوق بهذا الهيئات تغادر صاحبها عند البذر وال تعود

َوال َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َیْبَخُل وَن  ( :وبهذا فالبخل إمساك المال ومنعه عن مستحقيه، قال تعالى    
 ُھَو َخْیرًا َلُھْم َبْل ُھَو َشرٌّ َلُھْم َسُیَطوَُّقوَن َما َبِخُلوا ِبِھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِبَما آَتاُھُم اللَُّھ ِمْن َفْضِلِھ

، ويشير ذكر الميراث عقب البخـل تخـصيص البخـل    )2()َوِللَِّھ ِمیَراُث ال سََّماَواِت َواْل َأْرضِ    
  . بالمال

  : ألفاظ الفقر

  . مجردات: الحقل الداللي

  . )8(إمعاراً) 7(أمحاِق) 6(مغْزي) 5(ضريك) 4(حفوفي) 3(حشِْرها

 )10(الـضريك . الذّي ال شيء لـه    : الفقير يكون له بعض ما يقيمه، والمسكين      . )9(الفَقْر ضد الغنى  
الفقير، وحين التماس المعنى عند ابن منظور نلمح أن حقيقةُ المعنى ال تخرج عن ذهاب المـال                 

فاأللفاظ الـسابقة تـدل     . بط األلفاظ المترادفة هي الهالك والفناء     فالداللة التي تر  . والخير والبركة 
على الفقر عموماً وإن كان هناك بعض الفروق التي تحول دون تبادل األلفاظ فيمـا بينهـا وإن                  

  . كانت تحمُل الداللة نفسها

ويمحق الرجل قارب الموت، واإلمحاق أن يهلك المـال أو الـشيء وكمحـاق              : ومحق
قـال ابـن   . القة بين اللفظ محق والفقر عالقة بالغية تدل عليها داللة المـشابهة          ، فالع )11(الهالل

                                                
 . 170،  في اللغةالفروقالعسكري، أبو هالل، : ينظر) 1(

  . 180، آل عمران) 2(
  .58، البحث. حشرت السنة مال فالن أهلكته: حشر) 3(
  .60، البحث. داللة على الجفاء والجدب. اليبس من غير دسم: الحفُوف: حفف) 4(
  .110 ،البحث. البائس الفقر سيء الحال: ضرك) 5(

  . 129، البحث. تأخر نتاجها: غزز) 6(
  .157، البحث. نقصان وذهاب البركةال: محق) 7(
 .161، البحث. افْتَقَر، وَأمعره غَيره سلَبه ماله: امعر الرجُل: معر) 8(
     .11/205، ، مادة فقرلسان العربابن منظور، : ينظر) 9(

  .  14، كتاب األلفاظابن السكيت، : ينظر) 10(
  .  14/28 ، مادة محق،لسان العربابن منظور، : ينظر) 11(



 244

   أصل واحـد يـدل   ) خ س ر(النقص خالف الزيادة، ونقص بمعنى خسر   : فارس في شرح نَقَص
  . )1(على النقص

ولفظة مغْزي تعني تأخر نتاجها، وهي مشابهة لتأخر خيره ورزقـه والحفـوف تعنـي اليـبس                 
  . )2(ء، ومن يبس نبته وهلك فهو فقير فال يكون اليبس إال في النباتوالجدب والجفا

  :ألفاظ الصوت

    اتصال غير نطقي:أحداث: الحقل الداللي
 ب3(أببا يب(  لْقمالَقْ وصَأص )4 (رجسب)6(دنن) 5 (  الكَِلـم عجر)7 ( غْـدالز)8 ( قعالـص)9 ( ِِلكـاتع)10( 

  . )18( وسوس)17(هيقَما) 16(الهموسا) 15(الهمهوما) 14(النِّحيِم) 13(الموهوِه) 12(ماق تأق) 11(مّؤيه

وعند تقصى دالالت األلفاظ الواردة في شواهد رؤبة ال نرى الترادف التام بين األلفـاظ               
كما ونلمح أن مصطلح الـصوت      . بحيث ال تقوم اللفظة مكان األخرى حتى وإن تقاربت المعاني         

صوت الحجر صوت الباب صوت اإلنسان، أما الصياح فال يكـون إال            : عام في كل شيء، تقول    
  . )19(للحيوان، ومن الصوت ما ليس بكالم مثل صوت الذهب الطَّست وأصوات البهائم والطيور

                                                
  .  2/182، مقاييس اللغة) 1(
  .  16/307، ، مادة يبسلسان العرب ابن منظور، )2(

  . 47، البحث. هدير الفحل: بوب) 3(
  . 107، البحث. صلق، صوت البعير إن زلَّ فوه عن األتان) 4(
  .80، البحث. هديره: رجس البعير: رجس) 5(
  . 75، البحث. هم، وكذلك الدندان مثل الدنْدنةالصوت والكالم الذي ال يفْ: دنن) 6(

 . 150، البحث. اللفظة، مجازيةٌ، والجمع في لغة تميم الكَِلم: لغةٌ تَميميةٌ، والكَِلمة: الِكلْمة: كلم) 7(
  .88، البحث. تَعصير الفحل وهديره: زغد) 8(
  . 106، البحث. شدة الصوت: صعق) 9(

  . 124، البحث.  عند الهدير: علك، شقشقة الجمل)10(
)11 (ه41، البحث. دعاء اإلبل: التّأييه: أي .  
  .157، البحث. نشيج البكاء: مأق تأق) 12(
  .185، البحث. صوت وهواه الشَّفَقْ: وهوه) 13(

  .165، البحث. صوت يخرج من الجوف: نحم) 14(
  . 176، البحث. الصوت الخفي: همهم) 15(
  .175، البحث. صوِت الوطء، واألكل، وقد همسوا الكالم همساًهمس، الخفي من ) 16(
  .178، البحث. صوت شرب اإلبل الماء: صوت ابتالع اللُّقمة، الهقْم: هيق) 17(

  . 180، البحث. وسوس، الصوت الخفي) 18(
  .  34، الفروق اللغويةالعسكري أبو هالل، : ينظر) 19(
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  :فاظ الطعنأل

  . أحداث صدم قتل: الحقل الداللي

  . )5(الِمنْدغ) 4(المخْتَز) 3(اإللْماظ) 2(أرصعا) 1(خذع

الطاء والعين والنون أصٌل صحيح مطَّرد، وهو النَّخْس في الشيء بمـا ينْفَـذُه،           : ارسيقول ابن ف  

  . ، فالترادف واقع بين ألفاظ المجموعة الواحدة)6(ومن ذلك الطعن بالرمح

   :ألفاظ الضرب

  . أحداث صدم، ضرب: الحقل الداللي

  . )12( المسن)11( كَدم)10( صفْقه)9( يركُض)8( ربع)7(حميسا

األلفاظ مترادفة، وتدل على تجاوز في الشيء، ومنه العدوان واالعتداء والتعدي، والعدوان الظلم             

  . واالعتداء مشتق من العدوان

                                                
    .64، البحث. خذع، القَطْع بالسيف) 1(

  . 83، البحث. رصع، طعن) 2(

  .  156، البحث. الطعن والضعف: طعن: لمظ) 3(

  .   65، البحث. خزز، خَزه بالسين طعنة) 4(

    .165، البحث. طعنة بالرمح: ندغ) 5(

  .  3/412، مقاييس اللغة) 6(

  .  61، البحث. اقتتال: حمس) 7(

  .  78، البحث. صرعه فوقع على استه: ربع) 8(

  . 84، البحث. ضرب: ركض) 9(

  .  105، البحث. ضربه: صفق) 10(

 .148، البحث. العفن عامة: كدم) 11(

  . 159، البحث. الضرب بالسوط: مسن) 12(
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  : ألفاظ المعاداة

   )5( الفرك)4( شرز)3( شخز)2( البعدة)1(آسد

  :ألفاظ الكسر

 ونلخص مما سـبق أن      . )6(والكاف والسين والراء أصٌل صحيح يدلُّ على هشم الشيء وهضمه         

  . األلفاظ ذات داللة واحدة هي الكسر والطحن والهشم

  . )9( تلعلعا)8(الجشيش) 7(ِمدقٌ المنْدق

                                                
  .  37، البحث. هارش: آسد) 1(

  .  45، البحث. المعاداة: بعد) 2(

  .  100، البحث. تعادوا: شخز) 3(

  .  101، ثالبح. المشادة والمعاداة: شرز) 4(

  .  134، البحث. البغض: فرك) 5(

  .  5/180، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر) 6(

  .75، البحث. كسر أسنانه كَدقَمه: دمق) 7(

  .  54، البحث. الطحن والدف: حشش) 8(

)9 (ر154، البحث. لعع، كسر عظمه فَتَكَس.  
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  : ألفاظ الحركة واالضطراب

  .  حركة-أحداث: الحقل الداللي

نصبص1(ب( ِغيالتَّب )5( درس )4(الخَفَقْ) 3(خطل) 2 (لَماتَذَح)6 (لقاحتَز)7(  قْالـشَّم)9(طاِسـال ) 8 (

  . )15(الهزق) 14(النُغْنُغ) 13(نَعلض) 12(مس) 11(القَحِز) 10(طسآل

الحركة ضد السكون، فالسكون يوجد     : يفرق أبو هالل العسكري بين الحركة واالضطراب فيقول       
في الجوهر في كل وقت، وال يجوز خلوه منه، وليس كذلك الحركة؛ ألن الجسم يخلو منها إلـى                  

حركات متوالية في جهتين مختلفتين وهو افتعال مـن ضـرب،           : فهو: الضطرابالسكون، أما ا  
اضطرب الشيء كأن بعضه يضرب بعضاً فيتمخض، وال يكون االضطراب إال مكروهـاً             : يقال

  . )16(فيما هو حقيقة فيه أو غير حقيقة

                                                
  .44، البحث. بصص، تحريك الكلب ذنبه طمعاً وخوفاً) 1(

  . 48، البحث. بيغ، حركة الدم في العروق) 2(

  . 67، البحث. خطل، الكالم الكثير المضطرب) 3(

  .67، البحث. ، حرك واستخرجخفق) 4(

  . 80، البحث. درس، رمى الحجر) 5(

  . 77، البحث. ذحلم، يتدحرج يتدهور) 6(

  . 88، البحث. زحلق، دحرجة) 7(

  .102، البحث. اطالنش: شمق، الشَّمقُ) 8(

  .111، البحث. طسل، اضطراب السراب) 9(

  .67، البحث. خفق، خَفَق اآلد واضطرب) 10(

  . 138، البحث. قحز، وثب واضطرب) 11(

  . 159، البحث. مس، اختالط األمر واشثتباهه) 12(

  .167، البحث. نعض، تحرك واضطرب) 13(

  .168، البحث. نغغ، الحركة) 14(

  . 172، البحث.  النشاطهزق، الهزق) 15(

 .  154-153، الفروق اللغوية:  ينظر)16(
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  :المشي والسير

  . أحداث، حركة: الحقل الداللي لأللفاظ

1(اَألجاري (ِبغبغالم)2 (واجدح)4(ِدالٍث) 3 (وزىز)5( بوتالس )7(سْأدا) 6( لِْبِهنَس )8 (ُوفصالع)9 (

مجو11(ِمغالة) 10(الع( طِّرةتَمم)12 (نَْأثالم)13 (تهاِذيب)14(جتره)15(عازتَه )16( .  

: الخفيف وسـمي الـذئب ذؤالـةَ، والـذَّأالن مـن المـشي            : اختلفت ضروب السير فمنه السير    

، ويقال للرجل إذا أسرع السير قد أغَذَّ في السير، وأجد السير وأجذم السير، أي سـار       )17(فُلخفيا

ماٍض في األمور وكـذلك     : على عجل، وهي نعوت مفضلة للرجل واإلبل، ويقال رجٌل ِمصالتٌ         

  .    )18(الناقةُ إذا كانت جزئيةً على السير

                                                
  .  52، البحث. 171ضرب من الجري، : جرا) 1(

  .46، البحث. السريع المعجل: بغغ) 2(

  .74، البحث. سير الليل: دلج) 3(

 .74، البحث. ناقة سريعة: دلث) 4(

 .90، البحث. يسرع ويقارب الخطو: زوى) 5(

  . 91، البحث. بلسير اإل: سبت) 6(

  . 91، البحث. سير الليل: ساد) 7(

  .95، البحث. السير الخفيف السريع: سلب) 8(

  . 120، البحث. السريعة من اإلبل: عصف) 9(

  . 123، البحث. تعرج في سيره: عمج) 10(

  . 130، البحث. ناقة سريعة: غال) 11(

  . 160، البحث. جاءت مسرعة يسبق بعضها بعض: مطر) 12(

  . 164، البحث. السير ببطيء: نأث) 13(

  .171، البحث. سراع: هذب) 14(

  .172، البحث. السير في الهاجرة: هرج) 15(

  .172، البحث. عدواً شديداً: هزع) 16(

  .  188، كتاب األلفاظابن السكيت، : ينظر) 17(

  .  1/71، االشتقاقابن دريد، : ينظر) 18(
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  : ألفاظ أخفى وستر

  .  قرار– فكري:الحقل الداللي أحداث 

  . )9( يهذمه)8(يعتَقي) 7(واكْتَن) 6(ميشي) 5(المنْزيقْ) 4(مقْتتوت) 3(سداج) 2(بالترقيش) 1(احزيزاؤه

يقول ابن فارس الخاء والفاء والياء أصـالن متبـادالن متـضادان، فـاألول الـستر والثـاني                  

  . )10(اإلظهار

ما استتر به، كائنـاً مـا       :  على العطاء والسترة   السين والتاء والراء كلمة تدل    : ويقول ابن فارس  

  . )11(كان

تَرألفاظ مترادفة)12(ويتضح مما سبق أن أخفى بمعنى س موغَطَّى وكَتَم أض وأكن .  

وحين التحقق من األلفاظ المعدة للدراسة يبدو ما هو مترادف مثل واكْتَن المنْزبـقْ واحزيـزاؤه                

ت، بالترقيش ميشي سداج يعتَقي، وقد حملَت على الترادف لعالقـة           ومنها ما هو متباين مثل مقتو     

مجازية واضحة بين المدلولين فَمقْتوت تعني الكذب فهو إخفاء وستر للحقيقة وكذلك سدج ونمش              

وترقش، فالترقيش والتزين والتخلق إخفاء وستر للحقيقة، أما لفظة يعتقي فتعني الحبس وكـذلك              

  . و كلتاهما إخفاء وستر عن العيانيهدمه فتعني التغيب، 

                                                
 .58، البحث. احيه وأخفاهماضم جن: حزا احزوزأ الطائر) 1(

 .84، البحث. تَرقَّشَتْ المرأة تزينت: رقش) 2(

 .93، البحث. كذب: تخلق: سدج) 3(

 .138، البحث. مكذوب: قتت) 4(

 .87، البحث .األنْزباق االستخفاء: زيق) 5(

 .168، البحث. استعمال النمش في الكذب والتَّزوير والتزين: نمش) 6(

)7 ( ،هكنن اكْتّن150، البحث. وقاء كل شيء وستْر. 

 .122، البحث. يحبس يمنع: عقا يعقُو) 8(

 .172، البحث. أجمع: هذم غَنَّبه) 9(

 .2/202  مادة مزق،مقاييس اللغة) 10(

 .3/132، نفسه) 11(

  . 5/116، مادة خفا، لسان العربابن منظور، : ينظر) 12(
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طْءألفاظ الذلُّ والو :  
  . تحكم: أحداث: الحقل الداللي

  . )7( هقْهقا)6( معفُوسا)5( المزغْزِغ)4( رزها)3(الحواس)2(التّنَجة)1(التَّآمي

يقول ابن فارس الذال والالم في التضعيف والمطابقـة أصـل واحـد يـدل علـى الخـضوع،                   

  . )8(ضد العز: نة، واللين، فالذّلواالستكا

  . )9(كلمةٌ تدل على تمهيِد شيٍء وتسهيله: الواو والطاء والهمزة: ويقول ابن فارس

الدوس بالقَدِم؛ ومن يطـأ علـى       : ، والوطْء في األصل   )10(دراسة: وطِئ الشيء يطَُؤه وطْأً   : وطأ

ركَبـوا  : كر ابن السكيت قول أبي عمرو     الشيء برجله، فقد استقصى في هالكه وإهانته وذله، وذ        

، فالترادف واقع بـين     )11(ِذلَّ الطَّريق، وهو ما وِطيء منه وذلل والذُّلُّ والمذَّلّةُ والذِّلّةُ ِضد الِعِزةِ           

  .     طفيفة، لكنها ال تحول بين تبادل المفردات فيما بينهااًالمفردات إال أن هناك فروق

                                                

 .39، البحث. خالف الحرة: األمة المملوكة: أما) 1(

 .164، البحث. الزجر الردع: نجه) 2(

  .62، البحث. حوس، دارس ِطىء) 3(

  .81، البحث. رزز، ثبت، ورززتُ لك األمر وطأته لك) 4(

 .88، البحث. هِزَئ به وسخر منه: زغغ) 5(

 .121، البحث. عسفه، ضرعه الزقة بالتراب وِطَئه) 6(

 .173، البحث. هقق، إتعاب الدابة وإجهادها) 7(

 . 2/345، مقاييس اللغة) 8(

 .نفسه والصفحة نفسها) 9(

 .15/236، مادة وطأ، لسان العربابن منظور، : ينظر) 10(

 .463، كتاب األلفاظ) 11(
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  : ألفاظ الزمان
  . وقت زمن–مجردات : دالليالحقل ال

  . )4( السنون)3( الهلكات)2(محتاالً)1(أبضا
، الـدهر جمـع     )5(الزمان الطويل، مدة الحياة الدنيا، والدهر هو اهللا       : الدهر: ُأبضا بالضم 

  . )6(أوقات متوالية مختلفة كانت أو غير مختلفة، والتعريف ذاته للزمان
. هور، أما الِحقْبة فهي ظرف األعمال واألمور تجـري فيهـا  اسم للسنة، والسنة جمع مش : الِحْقبُة

  . )7(والِحقبةُ مأخوذة من الحقيبة أي ضرب من الظروف تُتَّخَذُ من اُألدم
  . )8(سنَةٌ بأسرها، والجمع أحواٌل، وحُؤُل، وأحال الشيء واحتال َأتَى عليه حوٌل كامل: الحول
ذا عددنا من اليوم إلى مثله فهو سنة يدخل فيه نصف الـشتاء             ال يكون إال شتاء وصيفاً، فإ     : الع ام 

ونصف الصيف، والعام ال يكون إال صيفاً وشتاء، من األول يقع الربع والربع والنـصف               
  . )9(والنصف، والعام أخص من السنة

 )10(عـام الـزنج  : العام جمع أيام، والسنة جمع شهور، فيقـال    : فرق أبو هالل بينهما فقال    
العام هو السنة والسنة هي العام وحيث تـدبر آي الـذكر   : ثم قال. وال يقال سنة الفيل  وعام الفيل   

 )13()َح ْوَلْیِن َك اِمَلْینِ   (:  وقول ھ  )12()ُیِحلُّوَنُھ َعام اً  (: ، وقوله )11()َثَماِنَي ِحَججٍ ( :الحكيم، قال تعالى  
 للسان أي من هـذه      ولم يذكر . يبدو الترادف واضحاً فالسنة والحول والعام والحجة بمعنى واحد        

االعتبارات ومع هذا فإن العام هو السنة والسنة هي العام، وإن اقتضى كل واحد منهمـا مـا ال                   
  . يقتضيه اآلخر، وهذا ما أقره أبو هالل العسكري

                                                
   .34، البحث. أبض) 1(

  .63، البحث. أتى عليه حوٌل كامل: أحواٌل وحُؤل، أحال الشيء احتال/سنَةٌ بَأسِرها، ج: حول الحول) 2(

  .173، البحث. ألنها مهلكة: السنون: هلك والهلكات) 3(

  . نفسه والصفحة نفسها) 4(

  . ، مادة أبضلسان العربابن منظور، : ينظر) 5(

  . 287-286، الفروق اللغويةأبو هالل العسكري، : ينظر) 6(

  . نفسه والصفحة نفسها) 7(

  . 11/184، مادة حول، لسان العربابن منظور، : ينظر) 8(

    . ه والصفحة نفسهانفس) 9(

  . 287،  الفروق اللغويةالعسكري، أبو هالل، : ينظر) 10(

  . 27: القصص) 11(

  . 37: التوبة) 12(

  . 233: البقرة) 13(
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  ألفاظ العطاء والمناولة 

  .  قرار–فكري : الحقل الداللي أحداث

   .قال األزهري اإلعطاء المنادلَةُ: أعطى أنال

مح1(الر(ادقَو )2 (رنَص)3 (لُهنَو)4 (همِدجو)5 (شْبيي)6( .  

  . النَّواُل فهما عنده على الترادف: العطاء والعطاء: يفسر ابن منظور النَّوال

ِإنَّ ا  ( :اإلعطاء يكون صلة ومنحة عن حب ورضا، والدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى               

، والعطـاء  )8()َقاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُھ ُثمَّ َھَدى     (ه  ، وقول )7()َأْعَطْیَناَك اْلَكْوَثرَ 

في هذه اآليات ابتداء فضل من الخالق إلى المخلوقين، وال يخفى ما في هذه اآليات مـن معنـى                   

المنحة والرضا على المعطَى، فاإلعطاء ال يكون إال عن سماحة النفس لذلك لم يـؤمر بـه فـي      

  . )9(نالقرآ

 فالعطاء والنَّوال صلةٌ تصدر عن رضى ال تكون إال          ،ويبدو الترادف واضحاً بين األلفاظ    

 أم شراً، اكتفاء باختصاص اللفظ فـي الداللـة          اًفي الخير، ولم تُشْر اآلياتُ إلى نوع العطاء خير        

  . على ما فيه من معنى الخير والنعمة، دون الشر والنقمة

                                                
  .79، البحث. إعطاء المحبة والرحمة والعطف، وتكون من أعلى: رحم) 1(

  . 145، البحث. أعطى مقادته األرض: قود) 2(

  .166، البحث. العطاء:  النصرنصر) 3(

 .170، البحث.  نَوله أعطاه وأناله)4(

  .71، البحث. هو الكثير الخلق الجواد المعطي: دجم كريم أي خُلٍُق الكريم: دجم) 5(

   .أشفق: أشبى: أشبى) 6(

  . 1، الكوثر) 7(

  . 50، طه )8(

  . 152، كريم بين النظرية والتطبيقالترادف في القرآن الالمنجد محمد نور الدين، : ينظر) 9(
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  : الْتَجأ التزم

   .عالقات عقلية: الدالليالحقل 

  .)7( ِمثْفَِن)6( األخْدن)5( قُراناه)4( ُأرزي)3( وطْناً)2( التَّلَبن)1(مْؤتَضا

  .)8(المعِقُل والجمع َألْجاء: لجأ إلى الشيء والمكان يلْجُأ ولجواً والملْجُأ: ورد في اللسان

المكـان يلتَجـُأ    : دة، وهي اللَّجأ والملجأ   الالم والجيم والهمزة كلمة واح    : وقال ابن فارس في لجأ    

  . )9(ويقال لجأت والتجأت. إليه

    الالم والزاي والميم أصل واحد صحيح يدل على مـصاحبة الـشيء            : ويقول ابن فارس في لَِزم

  . )10(بالشيء

المسكن، االلتزام واللجوء إلى المأمن و    : والداللة المستَلَّة من األلفاظ المترادفة المعدة للدراسة هي       

وإن اللذان تخلد إليهما النفس وتنعم فيها بالراحة والدعِة، بعد التعب والمشقة وعـدم االسـتقراء،         

 تحمل األلفاظُ داللة حقيقية تحمُل أخرى مجازية مثل الـصديق والقـرين فمنهـا الـسكن                 كانت

  .  والراحة النفسية المرجوة لبعضهما

                                                

  .37 ،البحث. ألجأني اضطَرني: أضض) 1(

 .152، البحث .التمكثالتَّلَدن : لبن) 2(

 . 181، البحث .المنزل يقيم به: وطن) 3(

  .81، البحث .الْتَجْأت إليه: رزا) 4(

 .141، البحث .قرين صاحب: قرن) 5(

  .64، البحث .الصديق: خدن) 6(

)7 (ثَِفن :49، البحث .لزم. 

  .3/117، مادة لجأ، لسان العربابن منظور، : ينظر) 8(

  .5/235، مقاييس اللغة) 9(

  .نفسه والصفحة نفسها) 10(
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   :)1(شدة الخلق والضخم

  . طاقة: تقع األلفاظ تحت حقل مجردات: الحقل الداللي

2(األلْداد( راضالج ،)4(، جناِدال )3( موح ،)6(، خلجـم  )5(  ِكُـناألر ،)7(  خرـشّمم ،)8(  هلِْخمـصم ،)9( ،
  .)16(، هرجاب)15(، ِفطَحل)14(، األعالد)13(، العشَوزن)12 (، عردمه، أبتعا)11(، األضخما)10(صنَاِدال

  . )17(والسين والميم يدل على تجمع الشيء، فالجسم كل شيء مدركالجيم : يقول ابن فارس

َوَزاَدُه َبْسَطًة ِف ي اْلِعْل ِم   ( :لفظ الجسم صريح الداللة على الحياة واقتناء الروح، قال تعالى    

  .  والبسطة في الجسم ما يورث ِعظَماً في النفوس وهيبةً وقوة)18()َواْلِجْسِم

رة للدارسة، نخلص إلى أنَّها ألفاظ مختلفة تـدلُّ علـى معـاٍن             وحين تُدبر األلفاظ المختا   
متقاربة مشتركة في المعنى، كما تدل على القوة والشدة والعظم، وبهذا فاأللفاظ تتبادل فيما بينهـا            

  . وإن كان هناك فروق في المعنى
                                                

  .94، كتاب األلفاظابن السكيت، : ينظر) 1(

 .157، البحث . الشديد من الرجال واإلبل:ألد) 2(

 .52، البحث .97الضخم، ابن السكيت، : ِضمالجرا:  العظيم القوي، قال األصمعي:جرض) 3(

 .54، البحث . القوي العظيم:جند) 4(

 .63، البحث . القطيع الضخم من اإلبل:حوم) 5(

 .68، البحث . الجسيم العظيم:خلجم) 6(

 .84، البحث .القوة والشدة: ركن) 7(

 .102، البحث . العظيم من الرجال:شَمخر) 8(

 .105، البحث .اإلبل المنْتَصب من :صلخم) 9(

 .106، البحث . الخلق الضخم الرأس:صندل) 10(

 .109، البحث . العظيم من كل شيء:ضخم) 11(

  .117، البحث .الغليظ الشديد الصلب:  العردمان:عردم) 12(

 .119، البحث . العظيم من اإلبل والناس:عشز) 13(

 .123، البحث .ل الشديد من الرجال واإلب:علد) 14(

 .136، البحث . العظيم من الرجال:فطحل) 15(

 .172، البحث . اإلبل الضنمام، الضخم من كل شيء:هرجب) 16(

  1/257، مقاييس اللغة جسم) 17(

  .247، البقرة) 18(
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  : ألفاظ المهارة والدهاء
  . جودة طاقة: مجردات: والحقل هناك الداللي لأللفاظ

، )9(، السمطُ )8(، أشطاسي )7(، ِمبده )6(، الصيدن )5(غس ،)4(الجاِْز ،)3(، يبرزه )2(، الخُتَّعار )1(ريتالِخ

  . )10(بهلقا

وأول ما يتبدى بوضوح وقوع الترادف بسبب تعميم الداللة، وإطالق العقل على الـذكاء              

د من جهة واحدة بحيث ال يحل كل لفـظ  عموماً، إال أن األلفاظ تتوارد في الداللة على معنى واح     

  .مكان اآلخر

وأطلق اللغويون على الدهاء كثيراً من األسماء المختلفة على سبيل المجاز حتـى صـار     

أشطاسـي والـسمطُ    ( وفي ضوء العالقة بين المدلولين يمكن أن نفسر تسمية الداهيـة             )11(حقيقة

  . اءوذلك باعتبار العلم والفطنة سبب في الده) وبهلقا

لقيت منـه بنـات طبـق    : يقال" أم طَبق وإحدى بنات طَبق   : "وأنوه أن من أسماء الداهية    

وهي الداهية، وجاء بإحدى بنات طبق أي الداهية، وأصلها الحية، أي أنها استدارت حتى صارت               

  . واالسم على سبيل المجاز لعالقة المشابهة بين المدلولين. )12(مثل الطَّبق

                                                
 .64، البحث .الدليل الحاذق بالداللة والما: خرت) 1(

 .63، البحث .حاذق ماهر: ختع) 2(

 .43، البحث .كل سابق مبرز: برز) 3(

 .50، البحث ).مهارة السباحة(طويل الغصص بالماء : جأز) 4(

 .128، البحث .ِمقْدام: غَس) 5(

 .104، البحث .المِلك سمي بذلك الحتكام أمره: صيد) 6(

 .42، البحث .رجل ِمبده يتبادهان بالشِّعِر: بدد) 7(

 .101، البحث .الدهاء العلم الِفطْنَةُ: شطس) 8(

 .96، البحث .ي أمره، والخفيف في جسمه من الرجالالداهي ف: سمط) 9(

 .47، البحث .الداهية والخبرة والحنكة والذكاء فهو يمدح نفسه: البهلَق: بهق) 10(

  .120-110، الترادف في اللغةلعيبي، حاكم مالك، : ينظر) 11(

  .224-1/223، جمهرة األمثال العسكري، أبو هالل،. 147-12/136، المخصص، ابن سيده: ينظر) 12(
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  :ألفاظ الحمق
   .مجردات جودة طاقة: ل الداللي لأللفاظوالحق

) 10(خَلْبِن) 9(الحمق) 8(التَّمتُّه) 7(التَعتُِّه) 6(بالفَيوش) 5(األهماج) 4(األكْمِه) 3(اَألملَِغ) 2( اإلسخاف )1(أسبه

  . )15(ييِطِع) 14(وغب )13(موجن) 12(عوٍق) 11(رعِن

احد يدلُّ على كَـساد الـشيء والـضعف         الحاء والميم والقاف أصٌل و    : يقول ابن فارس  

فاأللفاظ مترادفة فتدُل داللة واحدة علـى الحمـق وذهـاب           . )16(والنقصان فالحمقُ نقصان العقل   

  . العقل

                                                

 .91، البحث .ذاهب العقل: مدلَه: سبه) 1(

 .93، البحث .األحمق الوقْس اللقظ: سخف) 2(

 .162، البحث .األحمق اللقط: ملغ) 3(

 .150، البحث .مسلوب العقل: كمه) 4(

 .174، البحث .ج أهماج/ هم رعاع الناس: همج) 5(

 .137، البحث .الضعيف الجبان: فيش) 6(

 .114، البحث .الحمق: لرعونها: عته) 7(

 .157، البحث .واالختيال والقدح بما ليس فيه. مته التَّمتُّه التَّححمقْ) 8(

 .62، البحث .قلة العقل: حمق) 9(

 .68، البحث .حمقاء خرقاء: خلب) 10(

 .83، البحث .الرعونه الحمقُ: رعن) 11(

 .126، البحث .الدحل الذي ال خير فيه: عوق) 12(

 .178، البحث .الوجب األحمق الجبان: وحب) 13(

 .182، البحث .الضعيف في بدنه األحمق: وغْب) 14(

 .45، البحث .الجهل، أبعط في كالمه: بعط) 15(

 .، مادة حمقمقاييس اللغة) 16(
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  :ألفاظ سوء الخلق

  .  طاقة:مجردات: والحقل الداللي لأللفاظ

  . )6( يوعقا)5(يبدغ) 4( عهر)3( سفاف)2( دغْمري)1(دبق

ارس الشين والراء أصل واحد يدل على االنتشار والتطاير من ذلـك الـشر              يقول ابن ف  

  . )7(خالف الخير

والمالحظ أن األلفاظ مترادفة تدل على الشر وقلة الخير، وهي صفات تطلق على الـرذال مـن                 

وترى الباحثة أن من يتصفون بهذه الصفات سواسـية إذا          . ه وبقي رديئُ  هالناس، أي ما انتُِقي جيد    

  . تووا في اللؤِم والِخسِةاس

                                                

 .70، البحث) 1(

 .73، البحث .سيء األخالق: دغمر) 2(

 .94، البحث .األخالق الرديئة: سفف) 3(

 .126، البحث .الزاني: عهر والعاهرال) 4(

 .42، البحث) 5(

 .184، البحث .نكد لئيم الخلق: رجل وعق. وعق) 6(

 .3/180، ماد شر، مقاييس اللغة) 7(
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   )1(الِكبر واُألبهةُ

  . مجردات جودة: الحقل الداللي

   )6(مهقَّعا) 5(عليتُ)4(شمخِْر )3( تَعجه)2(اُألبهة
العظيم وعلو الشأن، والمتَّكبر الذي تَكَبر عن ظلم عبادة، وهي صفة           : يقال للِكبر واُألبهةُ  

إظهار عظم الشأن، وهو في صفات اهللا تعالى مـدح، ألنـه   : والِكبر. )7(لجليلالعظيم ا: اهللا تعالى 

  . )8(شأنه عظيم، وفي صفات البشر ذم

  . )14( النُّوة)13( مموه)12( المرغوسا)11( غَدانّي)10( بشش)9(البرزغ: ما يقارب المعنى

          خُه، ويقال بأو الشباب عة الشباب وشَرتـه، ويعـرف    وهي ألفاظ مترادفة تعني غرهينْج

  . الشباب المطامح الشامخ بالِكبر وعلو الشأن والخيالء والزهو والبشاشة وطالقة الوجه

والكبرياء هي العز والملك، وليس من الكبـر فـي          : فرق أبو هالل بين الِكبر والكبرياء     

َوَتُك وَن  ( :والشاهد على ذلك قول اهللا تعـالى      . )15(شيء في حين جعلهما ابن منظور شيئاً واحداً       

    )16()َلُكَما اْلِكْبِرَیاُء ِفي اْلَأْرِض

                                                
    60، األلفاظ المترادفةالرماني، :  ينظر)1(
  .34، البحث.  أبه، العظمة الكبر رفع القدر)2(
 .116، البحث.  عجه، ذو البأو)3(

  . 102، البحث. طامح النظر: ر، الشُّخمخر شخم)4(
 .122، البحث.  عال، الرفعة المكارم العلو)5(
  .173، البحث.  هقع، تكبر)6(

 . كبر مادة ،لسان العرب ابن منظور،: ينظر) 7(
  .  260، الفروق اللغويةأبو هالل، : ينظر) 8(
  . 43، البحث.  برزغ، تام ممتلئ، فيه غرة الشباب)9(
  . 44، البحث. بشش، طالقة الوجه) 10(

  .127، البحث.  عذن، غرة الشباب وسرخة)11(
  .83، البحث.   رغس، طلق ميمون مبارك)12(
  .  112، كتاب األلفاظابن السكيت، : ينظر. 162، البحث. مموه، حسن الشباب وصفاؤه) 13(
  .170، البحث. نوه، ناه وارتفع رغرة الشباب) 14(

  .  260، الفروق اللغويةل، أبو هال) 15(
  .  78، يونس) 16(
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   )1(ألفاظ الشِّدة والشديد من األشياء

  . مجردات جودة: الحقل الداللي

) 11(تكَـأَّد ) 10(الوشَـز ) 9(المَأقْ) 8(الصعق) 7(الشَّبقُ) 6(األز) 5( اإلرماضِ )4( أصلَق )3( ابتَعا )2(ُأجاجاً

  .)20(هزع) 19(ِملَز) 18(مغاِلث) 17(قُعقُعاني) 16(قَسعا) 15(عكاً)  14(ضباثي) 13(صنَاِدال) 12(صرد

  . جودة: مجردات: والحقل الدالي للمفردات

، ويبدو التـرادف داخـل      )21(الشين والدال أصٌل واحد يدُل على قوٍة في الشيء        : يقول ابن فارس  
كاً، اإلرماض، وتـدل علـى شـدة        أجاجا، ع : الحقل الداللي فنرى الترادف واضحاً بين األلفاظ      

: الحرارة، والترادف بينهما تام، بحيث تقوم اللفظة مكان األخرى، ويظهر ترادف بين المفـرادات  
  . قُعقُعاني الصعق، أصلَق، وجميعها تدل على شدة الصوت

                                                
  . 76، فقه اللغة وسر العربيةالثعالبي، : ينظر) 1(

  . 35، البحث. شدة الحرارة: أجج) 2(

  . 41، البحث. شديد المواصل والمفاصل: بتع) 3(

  . 106، البحث. الصوت الشديد: صلق) 4(

  .84، البحث. شدة الحر: رمض) 5(

  .37، البحث. أو الحركة الشديدة.  الحركةشدة: أزز) 6(

  . 100، البحث. شدة الغلمة: شبق) 7(

  . 105، البحث. شدة الصوت: صعق) 8(

  . 157، البحث. شدة البكاء: مأق) 9(

  . 180، البحث. شدة العيش: وشز) 10(

  . 147، البحث. صعوبة المرتقى: كآد) 11(

  . 104، البحث. شدة البرودة: صرد) 12(

  . 106، البحث. شدة الحمرة: صندل) 13(

  . 108، البحث. شدة القبضة: ضبث) 14(

  . 119، البحث. شدة الحر: عكا) 15(

  . 141، البحث. شدة الظلمة: قس) 16(

  .143، البحث. شدة الصوت: قعع) 17(

  . 130، البحث. شديد القتال: غلث) 18(

  . 154، البحث. شدة الخصومة: لزز) 19(

  . 172، البحث. العدوشدة : هزع) 20(

  .  3/179، مقاييس اللغة) 21(
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  :ألفاظ اللون
  .   لون–مجردات : الحقل الداللي

  : السواد
   )4(وغَسمه) 3( الغُداف)2( حلْبوب)1(األدلَما

ويقـرن لفـظ الـسواد    . تقع المترادفات حسب نظرية الحقول الداللية في حقـل اللـون          
أسود فاحم، للشديد السواِد؛ وهو     : إال أن السواد يكون متفاوتاً فيقال     . بالغراب؛ فيقال غرابيب سود   

مثـُل حلَـك الغـراب      مشتق من الفحِم، وأسود دجوجي وخُداري وغربيب، وحالك وحاِنك وهو           
والحلبوب شديد السواد أيـضاً، واألدلَـم، شَّـديد         . )5(وحنَكه، وأسود حلبوب، وهو أشدهم سواداً     

  . اُألدمِة، وتعني السمرة الحالكة

  : لونان مختلطان

) 14(المثَمغ) 13(طَّاِحالال) 12(حِلس) 11(تُوليع) 10(  بلقاء  )9(بريٍش) 8(َأكْدر) 7(األقهبين األقْهب ) 6(اَألدخَِن

كند15(ي( .  
كل ما خلَص ِمن األلواِن فهو ناصع، وصاٍف، وأكثر ما يقاُل في البيـاض، وكـلُّ                : يقال

      هيمب فهو آخر الكاف : يقول ابن فارس  : وكل لون يخلطه لون آخر فهو كدر      .  لوٍن لم يخلطْه لون
هم حمر وحٍش نسبت إلى فحل، ولعلَّ       : بناتُ أكدر و. والدال والراء أصٌل يدلُّ على خالف الصفو      

  .)16(ذلك اللَّون أكدر

                                                
 .75، البحث. تعني السواد: األسود مرادف لفظ األدهم والدهمة: دلم) 1(
  .   61، البحث. حلب، اللون األسود) 2(
 .139، البحث). صفة للجناح(غدف، أسود طويل ) 3(

 .128، بحثال. اختالط الظُّلْمِة: الغَسم السواد: وغَسمه: غسم) 4(
 . 153، كتاب األلفاظابن السكيت، : ينظر) 5(
 .71، البحث. الدخْن: دخن) 6(

 .144، البحث. الذي يخِلطُ بياضه حمرة، سواد في حمرة: األقْهب: قهب) 7(
 .148، البحث. وهو الذي في لونه كُدرة: نقيض الصفاء، الكَدر مصدر األكْدر: كدر) 8(
 .43، البحث. لسوادخلط ألوان ا: برش) 9(
 .46، البحث. سواد وبياض: بلق) 10(

 .183، البحث. المولَّع، استطالة البلق، أي فيها خطوط من بياض وسواد: ولع) 11(
 .61، البحث. الذي لونه بين السواد والحمرة: حلس) 12(
 .110، البحث. الطُّحلة لون بين الغُبرة والبياض بسواد قليل كَلَون الرماد: طحل) 13(
 .50، البحث). الحناء(خلط البياض بالسواد : ثمغ) 14(

 .74، البحث. لون يقرب إلى الغُبرة بين الحمرة والسواد: دكن) 15(
 . 5/164، مقاييس اللغة) 16(
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  : ألفاظ الميل والتثني
  .  مجردات سرعة-الحقل الداللي لأللفاظ

1(خِرع (ىحتَر)3( شفي )2 (غدصي)5( الضاجع )4 ( انْعـاج)7(ِعظعاظـا ) 6( غَـر)8(    فـانيـفُ غَيَأغْي )9( 
  .)14(ميح )13( مايعا)12(لِْحج يُ)11( أفْدعا)10(القَعضا

. الميم والياء والالم كلمةٌ صحيحة تدلُّ على انحراٍف في الشيء إلى جانب منـه        : يقول ابن فارس  
  . )15(فإن كان ِخلقةً في الشيء فَميٌل. مال يميل ميالً

ما كان يميل إلى جهة، ثم يميل إلى أخـرى، وكـان فـي األرض والـدين                 : االعوجاج
 مكسور األول، وتقول في األرض ِعوج وفي الدين ِعوح مثله، والعـوج             -ِعوج -والطريق فهو 

  . )16(بالفتح ما كان في العود والحائط، وكل شيء منصوب
العين والواو والجيم أصٌل صحيح يدلُّ على ميٍل في الـشَّيء أو ميـل،              : قال ابن فارس  

والمرأة تَعـوج   . البعير بالزمام أو الِخطام   عطفُ رأِس   : العوج: وفروعه ترجع إليه، وقال الخليل    
  . )17(رأسها إلى ضجيعها

وترى الباحثة أن األلفاظ مترادفة فيما بينها، فالميل انحراف في الشيء إلى جانبه منـه،               
  . أو خشب أو غيرهقضيب واالعوجاج ميٌل عن الطريق، وهو الزم لما تراه العين في 

                                                
  .64، البحث. يرجو خَِزغٌ خَريع: خرع) 1(
  . 80، البحث. تلوت استدارت: رحى) 2(
  .102، البحث. حرفُه عطَفَه: شَفي) 3(
  .104، البحث. ضعف: صدغ) 4(

  108، البحث. ضجع، نام استلقى) 5(
  . 126، البحث. عاج، عطف في سيره) 6(
  . 121، البحث. التوى وارتعش: عظظ) 7(

  . 128، البحث. غَر، تثني، تنحي) 8(
  .132، البحث. عنيف، قعطف ومال في أحد جانبيه) 9(
  142، البحث. قعض، انحنى) 10(
  133، البحث. ع، مائلفد) 11(

  152، البحث. الميل: لحج) 12(
 .163، البحث. جرى في إماعة: ميع) 13(
   163، البحث. ميح، تَبخْتَر) 14(
  .  5/290، مادة مال، مقاييس اللغة) 15(

  .  ،164، الفروق اللغوية العسكري، أبو هالل، )16(
  .  180-4/189، مادة عوج، مقاييس اللغة) 17(
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  : يِظْفالمشترك اللَّ
الظواهر الطبيعية اللغوية التي اهتم بها اللغويون وتناولوهـا        شترك اللغوي من    ظاهرة الم 

بالبحث والدراسة، قديماً وحديثاً، وهو إطالق لفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر داللـة           
، حيـث تـسمى   )2(أو هو كون اللفظة محتلمة لمعنيين أو أكثر. )1(على السواء عند أهل تلك اللغة  

وعرفَ به الجرجاني   ،  )3(ء الكثيرة باالسم الواحد نحو عين الماء وعين المال وعين السحاب          األشيا
مـا  : " وعرفه المحدثون  )4("ما وضع لمعنى كثير كالعين الشتراكه بين المعاني       : المشترك: "قائالً

فاً فـي    وأنه اتفاق كلمتين أو أكثر في أصواتها اتفاقاً تاماً واختال          )5(اتحدت صورته واختلف معناه   
  .)6(المعنى

  . وهذا االختالف في المعنى ناتج غالباً عن تنوع استعماالت اللفظ، واختالف مقاماته

ويشترط البعض لصحة االشتراك اللفظي أن يكون المعنيان أو المعـاني علـى طريـق               
 بينما يشترط البعض اآلخر في معاني المشترك االنتساب إلى لغـة واحـدة،              )7(الحقيقة ال المجاز  

ومن الشروط أيضاً احتفاظ    . )8(أال يسبق وضع اللفظ لمعنى من معانيه على وضعه لمعنى آخر          و
 والمثال التالي يدحضه، فيقولـون الخـالي    )9(الكلمة بصيغتها وحركتها وسكناتها دون أدنى تغيير      

والمقصود به الذي يقطع العشب، والخالي الذي بمعنى الفارغ، ال خالف بينهما في الرسم مطلقـاً       
ويستشف من المثال، أهميـة جـذر       . )10()خ ل و  (والثانية من   ) خ ل ي  (في حين أن األولى من      

  . المادة بصرف النظر عن الحركات والصياغة

وال يعد األمر هيناً للشرط األول؛ ألن إطالق الكثير من األلفاظ على المعـاني، سـواء                
عض المعاني الحقيقية قد تصير فـي منزلـة         أكان حقيقياً أم مجازياً قد يخفى علينا اآلن، إذ أن ب          

  . المعاني المجازية، وبعض المعاني المجازية قد يصير في منزلة المعاني الحقيقية

                                                
  .  1/369، المزهر، السيوطي) 1(

 . النظرية اللغوية في التُّراث العربي عبد الدايم،. 119، الكليات الكفوي،. 20، العبارةالفارابي، ) 2(

  .  207، الصاحبي في فقه اللغةابن فارس، ) 3(

  .  230، التعريفات) 4(

  .  110، علم الداللة، بالمر، 28، المشترك اللغويشاهين، محمد توفيق، ) 5(

  .  130، دور الكلمة في اللغةأو لمان، ) 6(

  .  214، داللة األلفاظ، أنيس، إبراهيم، 30، علم الداللة العربيالداية، فاير، : ينظر) 7(

  .  20 العبارةالفارابي، : ينظر) 8(

  .  57، من أسرار اللغةأنيس إبراهيم، : ينظر) 9(

  .  151-5/145، مادة خال، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
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ونجمل القول إن االشتراك اللفظي، هو داللة الكلمة الواحدة على عدة معـاٍن، بعـضها               
 يكـون  –سائر المعاني  وهو ما عدا ما أراده الواضع األول من      –على سبيل الحقيقة وكثير منها      

  . ، والمتداخل بالمعاني المختلفة يدل على سعة اللغة وكثرة مفرداتها وكثرة مدلوالتها)1(مجازاً

اختلف علماء اللغة في شأن المشترك اللفظي، وانقسموا حوله إلى فريقين، فريق مثبـت              
  .  المدللة لنفيهله، ومدلل لوجوده، وفريق منكر له، معلل لوجوده في اللغة بمختلف التعاليل

الخليـل بـن أحمـد، وسـيبويه،        (وفي مقدمة العلماء المثبتين للمشترك اللفظي وهم كثـر          
  . )2()واألصمعي، وأبو زيد األنصاري، وابن فارس، والثعالبي والمبرد، والسيوطي

، فمـن   )3(وإذا كانت المعاني كثيرة، غير محدودة وغير متناهية، واأللفاظ محدودة متناهيـة           
ومما ال يـدع    . ، ومن المنطقي أن يوجد المشترك في اللغة، وهو يعد أحد طرق تنميتها            الطبيعي

مجاالً للشك في وجود المشترك اللفظي هو اهتمام القدامى به وبما تركوا لنا من مؤلفات في هـذا    
  : الموضوع مثل

  ). ما اتفق لفظه واختلف معناه(المأثور عن أبي العميثل، األعرابي  )1(
 . ألفاظه واتفقت معانيه، لألصمعيما اختلفت  )2(

 . المشترك وضعاً، والمختلف صقعا، لياقوت الحموي )3(

 . المالحن، البن دريد )4(

 . المداخل، ألبي عمر الزاهد )5(

 . المسلسل في غريب لغة العرب لمحمد يوسف التميمي )6(

 .)4(شجر الدر في تداخل الكالم بالمعاني المختلفة، لإلمام عبد الواحد اللغوي )7(

احثة ضرورة إلعادة ما ورد على لسان هؤالء اللغويين من أقوال في هذه االتجـاه               لم تر الب  
التـرادف  : وذلك لكثرة ما ورد من إثراء لهذه الجزئية وغيرها من الظـواهر الدالليـة، مثـل                

واألضداد وكذلك المشترك اللفظي، والجدير ذكره أن أمات المؤلفـات ومـا تناقلـه المؤلفـون                
 .    في نفسي التنحي عن إعادة ما هو متوفر في متناول األيديالمحدثون من أقوال بعث

                                                
  .  43، شجر الدر, أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي :ينظر) 1(
  . 1/24، ، الكتـاب سـيبويه . 30، علم الداللة العربـي الداية، فايز، . 417، الدراسات اللغوية عند العرب  آل ياسين محمد حسين،      )2(

 . 1/369، المزهرالسيوطي،  .180،  الصاحبي في فقه اللغةابن فارس،

  .  29، المشترك اللغويشاهين توفيق محمد، . 1/369، المزهر السيوطي،) 3(
  .370-1/369 والمزهر. 1/76، البيان والتبينالجاحظ، : ينظر) 4(
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أما المنكرون للمشترك اللفظي، فعلى رأس هذا الفريق أبو علـي الفارسـي، وابـن درسـتويه،             
  .)1(واآلمدي

فأبو علي الفارسي ينكر أن يكون االشتراك مقصوداً في أصل الوضع، وإنما سببه تداخل              
  . )2(يع فتصير بمنزلة المعنى األولاللغات، أو االستعارة التي تش

أما ابن درستُويه فقد أنكر االشتراك لما فيه من عـدم اإلبانـة، وفـي رأيـه أن اللغـة              
موضوعة لإلبانة عن المعاني، فلو جاز وضع لفظ واحد للداللة على معنيين مختلفين، لما كـان                

لل، ويذكر ابن درستُوية هذه العلـل       ، وقد يجيء النادر من هذا لع      )3(ذلك إبانة، بل تعمية وتغطية    
  : فمنها

يجيء في لغتين متباينتين أو لحذف واختصار وقع في الكالم حتى اشتبه اللفظان، وخفي              
أشار ابن درستُوية أيضاً إلى التطور الداللي الـذي يـصيب           . ذلك على السامع وتأول فيه الخطأ     

  .  )5(ثل ما سبق ذهب األمدي وإلى م)4(بعض األلفاظ كعلة لتفسير ورود المشترك

وتشير الباحثة أن ابن درستُوية أنكر أن يكون فعل وَأفْعَل بمعنى واحد، كما لـم يكونـا                 
على بناء واحد، إال أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين، فأما من لغة واحدة فمحـاٌل أن يختلـف                   

رى الباحثة أن اختالف الـرأي       وت )6(اللفظان والمعنى واحد كما يظن كثر من اللغويين والنحويين        
بين المثبتين والمنكرين ال يحد من وجود ظاهرة المشترك، ومن التعسف محاولة إنكار المشترك              
إنكاراً تاما؛ ألن كثيراً من األلفاظ تنقل عن معناها األصلي إلى معاٍن مجازيـة أخـرى لعالقـة،     

  . والعربفاعتبرت من المشترك وهي ليست منه مثل لفظ العين، والهالل، 

  : ة المشترك اللفظيَأعوامل نش
فقد تضع قبيلة لفظاً ما لمعنى معين وقبيلة أخرى اللفظ نفـسه   : تباين اللهجات العربية القديمة    )1(

 والناظر في تلك المعجمـات      )7(لمعنى آخر، ويشيع استعمال ذلك اللفظ بمعنييه عند القبيلتين        
  .يجد هذا التباين ماثالً في بعض أمثلتها

                                                
  .  417، الدراسات اللغوية عند العربأل ياسين، محمد حسين، : ينظر) 1(
  .  13/259، المخصص، ابن سيده: ينظر) 2(

  .  1/385، هرالمزالسيوطي، : ينظر) 3(
  .  418، نفسه )4(
 .418-417، نفسه) 5(
 .159، تصحيح الفصيح وشرحه:  ينظر)6(

، دراسات فـي فقـه اللغـة      . الصالح، صبحي . 55،  المشترك اللغوي شاهين، محمد توفيق،    . 1/369،  المزهرالسيوطي،  : ينظر) 7(
 .192، فقه اللغةوافي علي، .204
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يحدث في حالة إرادة المتكلم اإلبهام وتعمية الـسامع، حـين           : لفاظ لغرض اإلبهام  وضع األ  )2(
 .)1()من ماء: (سائله بقوله" $"يكون التصريح بالحقيقة يسبب المضرة، مثل إجابة الرسول 

يتمثل هذا العامل في كون أكثر األصول التي تشتق منها األلفاظ فـي         : المعنى العام لألصول   )3(
فقد أطلقت  ) جارية(اللة على معاٍن جديدة ذات معاٍن عامة، وذلك مثل كلمة           اللغة العربية للد  

َوَل ُھ  ( :الجاهلي، واستعملت بمعنى السفينة في قوله تعـالى        على فتاة حديثة السن في العصر     
  )2()اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْلَأْعالِم

انه واسع مثل كلمة الهالل فقد أطلقت على         للكلمة متعدد الجوانب وميد    )3(االستخدام المجازي  )4(
 .عدة أشياء تربط بينها وبين هالل السماء، عالقة شبه

التطور الصوتي قد يعتري الكلمة التطور اللغوي فينال من أصواتها، وقد يْؤذن هذا باتحـاد                )5(
 . )4(كلمة مع أخرى في المبنى، مع بقاِء االفتراق في المعنى

  : اھد رؤبةالمشترك اللفظي في شو
تَقَدم العرض النظري لظاهرة المشترك اللَّفْظي، وقد تبين أن لها بواعثَها وأسبابها، وصـفْوةُ              

قد يـضع   . القول إن اللفظ إذا ما كان تَحتَه معنيان، فإن المرء حتّى مع تَوافُِر سياٍق جملي أحياناً               
 ذلك يحتاج إلى عمل تطبيقي يتـضمن        ، ولتوِضح )5(إن مرد ذلك إلى االشتراك    . معنى مكان آخر  

: ألفاظاً من شواهد رؤبة بن العجاج في لسان العرب، ولفظ رؤبة من ألفاظ المـشترك فالرؤبـة                
قطعة من اللـبن الحـامض،      : الجمام من الفحل، والرؤبة   : جناة شجر تسمى الزعرور، والرؤبة    

  . )6(والرؤبة القطعة من الليل

قول ابن فارس، الحاء والفاء والضاد أصٌل واحد، وهو يـدلُّ           ي:  من المشترك  حفضلفظ  
  . )8(عطف حنا، البعير، المتاع:  ومن معاني حفض)7(على سقوط الشيء وخُفُوِفه

 فجعله مصدر لحناني حفـض العـود        )1(حناني حفضا : قال رؤبة في معنى عطف وحنا     
 كُلَّها تجعل الحفَض البعير، وقـيس تجعـل         ربيعة: ، وقال يونس  )2(وعطفَه  حناه: يحِفضه حفْضاً 
  .)3(الحفض المتاع

                                                
  .  55-33، ترك اللغويالمششاهين محمد توفيق، :  ينظر)1(
  .  24، الرحمن) 2(

  .  1/408، المزهرالسيوطي، . 3/259. الخصائصابن جنى، : ينظر) 3(
  .  332، فصول في فقه العربيةعبد التواب رمضان، . 192. فقه اللغةعلي وافي، : ينظر) 4(
  .  م1995جامعة األردنية، تشرين الثاني، ، رسالة ماجستير ال199،جدل اللفظ والمعنى. عرار أسعد صالح مهدي: ينظر) 5(
  .  43، شجر الدرأبو الطيب عبد الواحد على اللغوي، . 1/371، المزهرالسيوطي، : ينظر) 6(

  .  87-2/86، مادة حفض، المقاييس) 7(
  .  167-4/166، مادة حفض، لسان العربابن منظور، : ينظر) 8(
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البعير الذي يحمل خُرِئـي،  :  واألحفاض جمع حفض، والحفْض  )4(باألحفاِض: وقال رؤبة 
  : )5(المتاع واألحفاض في قول عمرو بن كلثوم

  ونح    ن إذا َعم    اُد الح    يِّ َخ    رَّت
  

  عل  ى األحف  اِض َتمَن  ُع َم  ْن َیلین   ا       
  . )6(ويقال بل األحفاض عمد األخبية.  اإلبل أوَل ما تُركبوهو   

والمالحظ أن المشترك اللفظي للفظ حفض باعثُه تباين اللَّهجات العربية ولّما جاء جامعو             
المعجمات ضموا هذه األلفاظ المشتركَةَ صارفين النظر في كثير ِمن األحيان عن رجع كل معنى               

  .  تستخدمهإلى القبيلة التي كانت

ويبدو عدم اتحاد اللفظين اتحاداً تاماً، إال أن اختالف مدلوالته اختلفت اختالفاً بيناً، والذي              
تراه الباحثة أن جذر المادة بصرف النظر عن الوزن هو األساس في المدلول، فتعددتْ مدلوالت               

عنى عمد األخبية عند    بمعنى عطف وحنا البعير وبمعنى المتاع وبم      : الكلمة حفض عند رؤبة فهي    
  . ويشير ذلك إلى أن لفظة حفْض من ألفاظ المشترك اللفظي. عمرو بن كلثوم

  . )7(الحركة الشديدة، وصوت غنم الشيء بعضه إلى بعض: أزز

                ورد في المقاييس، الهمزة والزاي وما بعدها من المعتل أصالن إليهمـا ترجـع فـروع
حدهما انضمام الشيء إلى بعضه، واآلخر المحاذاة، أزى الشيء         أ: الباب كلِّه بأعمال دقيق النَّظر    
  . )8(يْأِزى إذا اكتَنَز  بعضه إلى

الحركة الشديدة، ويكون من التحريك والتهيج: )9(األز.  

  . صوت غليان القدر: )10(األزيز

 كل واحـٍد    هو من قولك أزيتُ على صنيع فالٍن أي أضعفْتُ فإن كان كذا فالن الضعفين             : نُْؤِزى
التحرك واإليقاد واإللهاب، وهما متقاربان فإن تحرك خـاص         : ولألز معنيان . منهما إزا واآلخر  

                                                                                                                                          
  .  60، البحث) 1(
 .74، إصالح المنطق ابن السكيت،. 1/182 ،مجالس ثعلبثعلب، ) 2(
  .  167-4/166، مادة حفض، لسان العربابن منظور، : ينظر) 3(
  .  60، البحث) 4(

  .   210، المعلقات السبعشرح  ،الزوزني: ينظر) 5(
  .  2/87، مادة حفض، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر) 6(
 .1/98، مادة أزز، نفسه )7(
  .  1/98، مقاييس اللغةرس، ابن فا:  ينظر)8(

  .  37، البحث )9(
  .  1/98، مادة أزز، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
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في . )1( بفعل الشيطان يتحفز أحدهم للشر     –بإزعاج وإلهاب، فهذا الذي تحس في غضب الكافرين         
هـو  : واألز )2()یَن َت ُؤزُُّھْم َأّزاً َأَل ْم َت َر َأنَّ ا َأْرَس ْلَنا ال شََّیاِطیَن َعَل ى اْلَك اِفرِ          (: الكتاب العزيـز  

األزيز ألن الماء يتحرك عند الغليان، وهي من ألفـاظ          : التحريك والتَّهيج، ومنه يقال لغليان القدر     
  . المشترك اللفظي

والخاء والفاء والقاف أصـٌل واحـد يرجـع إليـه     . )3(الضرب، طرف، مكان): خ ف ق  : (فَقَخَ
  . )4(فرعه، وهو الحركة واالضطراب

  . الخواِفقْ والخافقات الخَفَقْ: اضِطراب الشيء، وتسمى األعالم: )5(الخَفْقُ
  . طَرفا السماء واألرض، والليل والنهار: األبوان، والخافقان: )6(الخاِفقَيِن

  . اسم موضع: )7(مخَفَّقٌ

خفق من ألفاظ المشترك اللفظي، تعني االضطراب والحركة، ومكان أو موضـع ومـن              
السيف العريض، وسميت الخَفْقَة المفازةُ،     : لمع، والِمخْفَقُ : ا خفق العلم يخِفق، وحفق النجم     معانيه

" Ι"ذلك؛ ألن الرياح تخفق فيها، ويقال للرجل إذا غزا ولم يِصب شيئاً أخفـق، قـال رسـول اهللا        
  : )9(، وقال عنترة)8()أيما سِرية غَذَت فََأخْفَقَتْ كان لها أجرها مرتَين(

  فُیخِف      ُق َم      رًَّة وُیِفی      د ُأْخ      رى  
  

  وَیْفَج     ع ذا ال     ضغائن باألِری     ِب  
الحاء والواو والالم أصـٌل     : ويقول ابن فارس  . )10(المنع، التغير، السنة، الدوران   ): ح و ل   (حول  

  . ، وهو تحرك في دوٍر)11(واحد
  . وتعني سنة بأسرها: )12(محتاالً
  . تحرك في دور، وحال الشخص يحول، إذا تحركبمعنى الدوران وهو ال: )13(ِحواَل

  :  وقال في معنى الدوران
                                                

  .  751-691 ابن القيم اللغويالبقرى، أحمد ماهر، :  ينظر)1(
  .  83، مريم )2(
  .  5/115، مادة خفق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

  .  2/201، خفق، مادة ةمقاييس اللغابن فارس، :  ينظر)4(
    67، البحث )5(
  .  نفسه والصفحة نفسها )6(
  .  نفسه والصفحة نفسها )7(

  .  14/318، النهاية ابن األثير، )8(
  .  87،  عنترةديوان )9(
  .  4/279، مادة حول، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
  .  2/121 مادة حول، مقاييس اللغة )11(

    63، البحث )12(
     .نفسه والصفحة نفسها )13(
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وحول من األلفاظ العربية متعددة الداللة، والمعنى الحقيقـي الـدوران والعالقـة بـين               
  . المعنيين عالقة مجازية، فكأن السنة تدور

لدال والحرف المعتل بعـدها أو      ا) دو(يقول ابن فارس    . الفالة الواسعة، الصوتُ  ): د و ا   ()1(دوا
إنَّما سميت بذلك ألن الخالي     : وبعضهم يقول . فالدوية المفازة . المهموز، قريب من الباء الذي قبله     

  . )2(فيها يسمع كالدِوي، واألصوات ال تقاس

  . الفالة الواسعة: )3(دوى

  .دوي/ دوى الصوت، وخص بعضهم به صوت الرعِد ج: )4(لَألداوي

ويبدو المشترك اللفظي لوضوح العالقة بين المعنيين كاالنتقال من الحقيقة إلـى المجـاز         
وذلك على اعتبار ما سيكون، فقد يطلق اللفظ على الفالة الواسعة، ويطلـق أيـضاً علـى دوي                  

  . الصوت في الفالة؛ وذلك لخلوها من النبات والحيوان واإلنسان

الـذال والـراء والحـرف    : يقول ابن فارس ذرو   . )6(لشأن والمدح الطحن، رفع ا  ): ذ ر ا   ()5(ذرا
المعتل أصالن أحدهما الشَّيء يشِرف على الشيء ويظله، واألخـر الـشيء يتـساقط متفرقـاً،                

  .  )7(كلُّ شيء استترتَ به: أعلَى السناِم والجمع ذُرى، والذَّرا: فالذُّروة

ته مثل النَّفَض، وذ: )8(ذرييقاقُ التُّراب: رى الريحما ذَرد.  

  . للمدح ورفع الشأن: )9(ُأذّرى

                                                

  .  334-5/333، مادة دوا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

  .  2/262، مادة دوا، مقاييس اللغة )2(

  .  76، البحث )3(

  .  نقسه والصفحة نفسها )4(

   .77، البحث) 5(

  .  3/92، مادة ذرا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

  .  2/352، مادة ذوى، ةمقاييس اللغ )7(

  .  77، البحث )8(

  . نفسه والصفحة نفسها) 9(
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الراء والثاء والحرف المعتل ُأصيٌل على ِرقَّـة    . )1(مدح الميت، وجع الركبتين   ): ر ث ي   (الرثيَئة
  . )2(رقَقْتُ: يقال رثيت لفُالن. وإشفاف

هنَعك: )3(ذا رثيفي القواِئِم، وهو كُلُّ ما م ظالعمن االنبعاث من وجع أو كبروجع و  .  

  . مدح الميت، ورثت المرَأةُ بعلها ورثَيتْه تَرثاه، وتَرثَّث كَرتَّث: )4(تُرثِّي

رقَقْتُ، رثاء الميت بشعر، والرثية وجع في المفاصل،        : وتدل رثيث على عدة معاٍن منها     
  . واختالف المعنى يدل على االشتراك اللفظي

  . )5(عظم بطنه، الدلو: )ز ع ب ل (زعبل

  .الصبي الذي لم ينجع فيه الغذاء فَعظُم بطنه: )6(زعابال

  .الدلْو: )7(زعبلَةَ

ويبدو المشترك واضحاً بين اللفظتين، فوضوح العالقة بين المعنيين كاالنتقال من الحقيقـة إلـى               
  . المجاز، فالعالقة بين اللفظتين عالقة مجازية

السيئة الخلق،  : سملَق ما جاء من كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف          ال): س م ل ق   : (سملق
والميم فيه زائدة وإنما هي من السلْقة والسين والالم والقاف فيه كلماتٌ متباينـة ال تُجمـع منهـا            

  .)9(فالسلَق المطمئن من األرض المستوية، القَفْر، خالص بحت، سيء الخلق. )8(كلمتان في قياٍس

مالمستوي من األرض: وتعني سملق في قول رؤبة: )10(لَقْس .  

  . خالص بحت: في قول رؤبة بمعنى: )11(المسملقا

  . وسملق من ألفاظ المشترك اللفظي الحقيقي إذ ال صلة تربط بين اللفظتين في الداللة

                                                
  .  6/97، مادة رثا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

  .  2/488، مادة رثا، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)2(
  .  79، البحث )3(
  .  نفسه والصفحة نفسها) 4(
  .  7/38زعبل، ، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

  .  88، البحث )6(
  .  نفسه والصفحة نفسها )7(
  .  3/160، مادة سملق، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)8(
  .  7/267، مادة سملق،  لسان العربابن منظور،:  ينظر)9(

  .  98، البحث )10(
  .  نفسه والصفحة نفسها )11(



 270

الـسين والمـيم    : ، يقول ابن فـارس    )1(حيوان بحري، العلو، نجمان معروفان    ): س م ك   (سمك
لُوإذا ارتفع والممسوكات. والكاف أصٌل واحد يدلُّ على الع ،كم2(السموات: يقال س(.  

  . تعني العلو واالرتفاع: )3(المستَِمك

الـسين والـالم والمـيم     . )4(األمان، التحية، نوع من النبات، الخضوع، الحجارة      ): س ل م   (سلم
  .)5(معظم بابه من الصحة والعافية

  .  َأسالِم: نوع من العضاة، وجمع السلم: ات السلَمنب: )6(َأسالٍم

  . اسم جمع لكل حجر عريض: والسالم: يعني الحجر: )7(السِلما

وتسمى الحجارة ِسالماً ألنها أبعد شيء فـي األرض مـن الفنـاء والـذَّهاب؛ لـشدتها                 
تحمـل  ) س ل م  (ظـي، و    ، وداللة اللفظ على معنيين مختلفين يعرفُ بالمشترك اللف        )8(وصالبتها

أحدهما أنّه أسلم لما    : فأما السليم وهو اللَّديغ ففي تسميته قوالن      . معنيين متباينين في شواهد رؤبة    
  . والقول اآلخر أنّهم تفاءلوا بالسالمة وقد يسمون الشيء بأسماء في التفاؤل والتطير. به

السين والياء  : ويقول ابن فارس  . )9(اضطراب وجرى، التطين بالجص   : بمعنى): س ي ع  : (سيع
   )10(الماء الجاري على وجه األرض: والعين أصٌل يدلُّ على جريان الشيء فالسيع

  .االضطراب والجري على وجه األرض:  في قول رؤبة بمعنى:)11(األسيعا
  . بمعنى تطينك بالجص والقير: )12(األسيعا

 في  فاألسيعامح أي صلة بين معاني المفردات       واألسيعا من ألفاظ المشترك اللفظي فال نل      
جري الماء على وجه األرض، واألسيعا ما يطين به الحائط، ويقال إن الـسياع       قول رؤبة بمعنى  

  . )13(الشحمة تُطلى بها المزادة
                                                

  .  7/259 ، مادة سمك،لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
  .  3/102، مادة سمك، المقاييس )2(
  .97، البحث )3(

  .  7/245، مادة سلم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
  .  3/9، مادة سلم، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)5(
  .  96، البحث )6(
  .  نفسه والصفحة نفسها )7(

  .  3/9، مادة سلم، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)8(
  .  2/121، مادة سيع، لسان العرب ابن منظور،: ينظر) 9(
  .  3/121، مادة سبع، مقاييس اللغة) 10(
   99، البحث) 11(

  .  نفسه والصفحة نفسها) 12(
   .3/121، مادة سيع، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر) 13(
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والطـاء  . )1(الزيارة، السكة، الماء األجن، الخضوع، الضرب، عظام الـرأس        ): ط ر ق  : (طرق
أحدهما اإلتيان مساء، والثاني الضرب، والثالـث مـن اسـترخاء           : ف أربعة أصول  والراء والقا 

  .)2(الشيء، والرابع خَصف شيء على شيء

ضرب الصوف بالقضيب،  وذلك القضيب      : والطرقُ. الضرب: وتعني في قول رؤبة   : )3(فاطرقي
  .)4(ا تكهنوقد يفعُل الكاهن فيطرق، أي يخلط القُطْن بالصوف إذ. ِمطْرقة

  .سرعة المشي: )5(الطَرق
  .منافع المياه: )6(الطَّرق

وإنَّما سميت بذلك تشبيهاً بالشيء يتراكب بعـضه علـى بعـض كـذلك المـاء إذا دام                  
، وكأنه شيء يعلو األرض، فكأنّها قد طُوِرقَتْ به وخُِصفَت به ويقولون تطارقَت اإلبُل،              )7(تراكب

  . ضاًإذا جاءت يتبع بعضها بع

  .    لفظ الطرق من ألفاظ المشترك اللفظي، وتعني في قول رؤبة الغبار المرتفع)8(ًأطَّرقَت شتيتا

العين والـالم والجـيم     : يقول ابن فارس  . )9(قوم غير العرب، نوى التمر، المبهم     ): ع ج م   (عجم
  . )10(أصٌل صحيح يدلُّ على تمٍر ومزاولة، في جفاء وِغلَِظ

  .وم غير العربق: )11(فَيعجمه

  .نوى التمر: )12(عجام

  .  تحمل دالالت مختلفة فال نلمح أي صلة بين المعنيين) ع ج م(وال يخفى أن 

                                                
  .  9/109، مادة طرق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

  .  3/449، مقاييس اللغة ابن فارس،:  ينظر)2(
   110، البحث )3(
   .9/109، مادة طرق، لسان العرب ابن منظور،: ينظر) 4(
خلط الشعر وهو من أمثال العرب التي تضرب        : الميشُ. ضرب الصوف بالعصا  : الطرق: يقولون طرق وماش  :  فأطرقي وميشي  )5(

 لـم أعثـر   .9/109، مادة طرق،    لسان العرب ابن منظور،   : ينظر. ثل سائر فأطرقي وميشى م  . للذي يخلط في كالمه ويتفنن فيه     
   . عليه

  .  110، البحث )6(

  .  9/109، مادة طرق، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)7(
  110، البحث )8(
  .  9/49، مادة عجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
  .  4/122، مادة عجم، مقاييس اللغة )10(

  .  115، لبحثا )11(
  .  نفسه والصفحة نفسها )12(
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يحد باتحاد اللفظ اتحاداً تاماً واخـتالف مدلوالتـه اختالفـاً           : مشترك لفظي ): ع ر ض  : (عرض
هي مع كثرتهـا ترجـع إلـى    العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه، و: ، يقول ابن فارس )1(بيناً

  . )2(أصل واحد، وهو العرض الذي يخالف الطول

أعـراض،  : الجيش الضخْم يشَبه بناحية الجبل، جمع     : معاٍن عدة منها   العرض   تأتي لفظة 
  .)3(خالف الطول، والعرض سفح الجبل وناحيته: والعرض

 -ظيم، وهذا على معنى التـشبيه بـالعرض       الجيش الع : والعرض: جاء في قول رؤبة   : )4(عرضا
  . ، وهو ما سد بعرضه األفق)5( من السحاب–بفتح العين وكسرها 

رضعلـه، أن تجعـل             : )6(ي تُ لفالٍة وال تَعـِرضضربكسر الراء، وما ع ،عِرضي ضروذلك ع
ِرى النّاظر عرضه، والعرِضيةُ    وعرض الفرس في عدِوِه عرضاً، كأنَّه ي      . عرضك بإزاء عرِضه  

  .  )7(أن يمشي عرضاً: في الفرس

ضر8(سند الحبل: ع( .  

   )10("Ι"يقول حسان بن ثابت يمدح الرسول : النَّفْس: ، ومن معاني الِعرض)9(نفسي: ِعرضي
  ھج    وُت محّم     دًا فَأجب    ُت عن     ھ   

   
  وعن       د اِهللا ف       ي ذاك الج       زاءُ   

  ض    ي ف    إّن أب    ي ووال    دتي وِعر   
  

  ِلِع            رض محّم            ٍد وق            اءُ   
  . ويهجو بها أبا سفيان" Ι"وهو من قصيدة يمدح فيها رسول   

ويستشف مما سبق، أن سبب اشتراك لفظ عرض يعود إلى المجاز والتشبيه؛ وعـرض               
من ألفاظ المشترك اللفظي تحمل داللة االتساع، ومنه قيل للجيش الضخم المشبه بناحية الجبـل،               

وتحمل . الخير عرضا، وللفرس إذا عدا وهو عارضاً صدره ورأسه مائالً عرض          وتقديم العون و  
  . يتعذر ذكرها جميعاً) ع ر ض(داللة الكلمة معاني كثيرة لـ 

                                                
   .1/371، المزهرالسيوطي، : ينظر) 1(
  .  4/269، مادة عرض، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر) 2(
  .  10/99، مادة عرض، لسان العربابن منظور، : ينظر) 3(
  .  118، البحث) 4(

  .  4/270، مادة عرض، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر) 5(
  .  118، البحث) 6(
  .  10/99، مادة عرض، لسان العربابن منظور، : ينظر) 7(
   .10/46، المخصصابن سيده، : ينظر) 8(
   .4/270، مادة عرض، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر) 9(
  .  8، الديوان) 10(
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وتعني عش الطائر، والجمـع والكـسب، النـزر      : من ألفاظ المشترك اللفظي   ) ع ش ش   (عشش
  . )2(دل على ِقلٍَّة وِدقٍَّةوترجع العين والشين إلى أصل واحد صحيح ي. )1(القليل

عشُّ الطائر، ويقال عشش الطـائر اتخـذ عـشاً       : بمعني: )3( في شواهد رؤبة   العشُوشورد لفظ   
   )4(ويعتشُّ اعتشاشاً

  . )6(وعشَّ المعروف يعشه عشاً: الجمع والكسب: والعشُّ:  في قول رؤبة)5(بالمعشُوش

وعِطيةٌ معـشوشةٌ، أي    .  القوم، إذا أعطاهم شيئاً نَذْْراً     يقال وعشّ الرجلُ  :  في قول رؤبة   )7(العشاً
  . )8(قليلة

  : )9(قليلة اللحم قال العجاج: الدقيقُ عظام اليدين والرجلين، وامرأة عشَّة: عشاً
  ُأِم     رَّ ِمنھ     ا َق      َصبا َخ     َد لَّج      ا    

  
  ال َقِف         رًا َع         ّشًا وال ُمَھبَّج         ا  

  
فـالعرب  ) ع ش ش(قوع المشترك اللفظي للمـادة    وقد يكون للمجاز والتشبيه دور في و      

وذلـك لدقتـه   . كانوا يميلون إلى التلميح دون التصريح، وقد يشبه الجمع والكسب بعش الطـائر         
ورقته وتدل األلفاظ الثالثة على ما فيه مشقة في الجمع والتحصيل، رغـم اخـتالف مـدلوالتها                 

  . اختالفاً بيناً والجذر واحد

  . )10(مجون، اكتناز اللحمال): ع ل جـ ن (علجن

  . الغليظة المستعلية الخلق المكتنزة اللحم: )11(علْجِن
  .الماجنة: )12(علْجٍن

وال يبدو أي صلة بين المعنيين، واللفظتان من ألفاظ المـشترك اللفظـي، قـد احتفظتـا           
  . دون أدنى تغير بصيغتيهما وحركتهما

                                                
  .  161-10/160، مادة عشش، لسان العربابن منظور، : ينظر) 1(
  .  4/44، مادة عشش، مقاييس اللغة ابن فارس،: ينظر) 2(

  .  120، البحث) 3(
  .  161-10/160، مادة عشش، لسان العربابن منظور، : ينظر) 4(
  .  120، البحث) 5(
  .  161-10/160، مادة عشش، لسان العربابن منظور، : ينظر) 6(

  .  120، البحث) 7(
   . 4/44، مادة عش، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر) 8(
  .  80، ديوان العجاج العجاج،) 9(
  .  10/250، مادة علجن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(

 .122، البحث )11(
  .  نفسه والصفحة نفسها )12(
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بحث المشترك، والتي حفلت بها قـواميس      ولفظ عين من األلفاظ المحظوظة في       ): ع ي ن   (عين
استعمالها في بطون أمات الكتب، والعين والياء والنون أصٌل صـحيح يـدلُّ علـى                اللغة، وكثر 

  .الجاسوس وعين المال: البصر، وعين الماء، والعين  حاسة)1(عضٍو به يبصر وينظَر

  . وعيون وأعيانالعين الناظرة لكلِّ ذي بصر، وتجمع على أعين : )2(عينْي
  .، يسيُل منه الماء)4(ِسقاء عين، إذا كانت فيه كالعيون، كالشعيب العيِن: )3(العين

وعين من ألفاظ المشترك اللفظي، وسبب المشترك وضوح العالقة بين المعنيين كاالنتقـال مـن               
  .  الحقيقة إلى المجاز

اد أصٌل صحيح يدلُّ على تطـامٍن فـي       ضالغين والميم وال  : يقول ابن فارس  ): غ م ض  : (غمض
إطبـاق  : غمض بمعنـى  . )5(ما تطامن من األرض، وجمعه غُموض     : فالغَمض .الشيء وتداخل 

  . )6(العيون، والمطمئن من األرض

  .والغماض في قول رؤبة تعني ما ذقت نوماً: )7(الغماض
  .  وتعني المطمئن المنخفض من األرض:)8(وال أغماض

مشترك اللفظي الواردة، وتأتي بمعنى ما ذُقْتُ غُمضاً من النَّـوم وال            وغمض من ألفاظ ال   
ويبدو وضـوح العالقـة بـين       . غماضاً، أي قدر ما تغمض فيه العين، وما يطمئن من األرض          

  .المعنيين كانتقال من الحقيقة إلى المجاز

والقاف أصٌل  الفاء والهاء   : يقول ابن فارس  . )9(فقرة في العنق، أرض واسعة    ): ف هـ ق  : (فهق
  . )10(صحيح يدُل على سعٍة وامتالء

  وتعني العظم الذي يسقط على اللهاة: )11(الفَهقَة
  . واسعة ومفازة فيهق واسعة: الواسع من كل شيء، وأرض فيهق وضيحق: )12(فَيهقا

                                                
  .  4/199، مادة عين، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)1(
  .  127، البحث )2(

  .  نفسه والصفحة نفسها )3(
  .  4/199، مادة عين، اييس اللغةمق ابن فارس،: ينظر) 4(
  .  4/395، مادة غمض، نفسه )5(
  .  86-11/85، مادة غمض، لسان العربابن منظور، : ينظر) 6(

    130، البحث) 7(
  .  نفسه والصفحة نفسه) 8(
  .  11/234، مادة فهق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
  .  4/456، مادة فهق، مقاييس اللغة )10(

  .  137، البحث )11(
  .  نفسه والصفحة نفسه )12(
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  .متَّسعة: الواسع أيضاً، ويقال منهفق الوادي: )1(المنْفَهقْ

القاف والميم أصٌل صـحيح يـدلُّ علـى    . )2(ن، الدين وكثرته ومشقتهالكبير المس): ق ح م  (قحم
  . )3(تورِد الشيء بأدنى جفاء وإقدام

  . القَحم فوق المسن مثل القَحر: الكبير المسن، وقيل: )4(قحماً شاب واقْلَحما

  . الدين كثرته ومشَقَّته: )5(قَحِم

وكل شاقٌ وصـعب مـن األمـور        . ك اللفظي واتفاق اللفظ واختالف المعنى من المشتر     
المعِضلة والحروب والديون فهي قُحم، وكأن الحروب ترمي بنفسها فتثقـل كاهـل أصـحابها،               

واخـتالف  . وكذلك تقدم السن والكبر يقْحم على صاحبه، والسنون تقحم بصاحبها على ما يهـواه     
القة بين المعنيـين كاالنتقـال مـن        المعنى واللفظ واحد من المشترك اللفظي؛ وذلك لوضوح الع        

  .  الحقيقة إلى المجاز

القاف والـدال والمـيم   . )6(القديم من أسماء اهللا عز وجل، العتيق، الصدر والمقدمة ): ق د م   (قدم
  . هو اهللا عز وجل:  والقديم على اإلطالق)7(أصٌل صحيح يدلُّ على سبق ورعف

  . صدره، أي ما  تقدم منهوقَيدوم كل شيء مقدمة و: )8(قيدوما
  . وتعني قواِدم الطير مقاديم ريشه، وهي عشر في كل جناح، وقدامى الريش المقدم: )9(القُدامى

والقُدام الملك، ألن الِملك هو المقدم، وقَدم اإلنسان معروفةٌ، وسميت بذلك ألنها آلة للتقدم والسبق               
ال أن ما أثر عن رؤبة من شواهد ال يتفق ومعنى المـشترك   من ألفاظ المشترك اللفظي إ    ) ق د م  (

  . اللفظي؛ ألن هناك داللة بين الشاهدين وهي مقدمة كل شيء واهللا أعلم

القاف والراء والعـين معظـم   . )10(الضرب، الداهية، الرجوع إلى الحق :  بمعنى ):ق ر ع  : (قرع
  .  كبح الدابة بلجامها ورد في شواهد رؤبة بمعنى:)11(أقْرعه: الباب ضرب الشيء

                                                
    .137، البحث )1(

  .  12/31، مادة قحم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(
 .5/91، مادة قحم، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)3(
  .  139، البحث )4(
    نفسه والصفحة نفسها )5(

  .  ، مادة قدملسان العربابن منظور، :  ينظر)6(
  .  5/65، مادة قدم، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)7(
  .  139، البحث )8(
    نفسه والصفحة نفسها )9(

  .  73-5/72، مادة قرع، لسان العربابن منظور، : ينظر) 10(
  .  73-5/72، مادة قرع، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر) 11(
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 الشَّديدة من شدائد الدهر؛ وسميت بذلك ألنها تقرع الناس، أي تـضربهم             :والقارعة: )1(القارعات
 ألنها تَضرب وتصيب النَّـاس     )2()َوَما َأْدَراَك َم ا اْلَقاِرَع ةُ     ( :قال تعالى : القيامة بشدتها، القارعة 

  .)3(بإقراعها
عقْرتُ إلى: )4(يعالحقِّ إقراعاً رجعتوأقر  .  

من ألفاظ المشترك اللفظي بحيث تعدد المعنـى واللفـظ واحـد            ) ق ر ع  (والمالحظ أن   
والمالحظ أن العالقة بين المعاني عالقة مجازية، فانتقلت الداللة من الحقيقـي إلـى المجـازي،                

  . فالضرب داللة حقيقية للقرع، وشدائد الدهر ويوم القيامة عالقة مجازية
القاف والواو والياء   . )5(الحزم في البدن والعقل، األرض الغليظة، القاع المستديرة       ):  و ى  ق (قوا

أصالن متباينان، يدلُّ أحدهما على ِشدة وِخالِف ضعف، واآلخر على خالف هـذا وعلـى ِقلّـة                 
  .)6(خير

  . سالمالقوة والشدة وشديد القوى هو جبريل عليه ال: )7(وقُوةٌ اهللا بها اقْتَوينا
األرض الغليظة، جمع قيقة، وإنما هـي       : قال رؤبة في معنى األرض الغليظة والِقيقاءة      : )8(القَيقْ

  . قيقاة فحذفت ألفها
القاع المستديرة في صالبة من األرض إلى جانب سهل ومـنهم مـن يقـول     : القيقاءة: )9(القياقي

  . ِقهقاةٌ
والالم والجـيم والمـيم   . )10(بحر، ما يتَطَير منهالمسك، اللِّجام، ناحية، سمك في ال  ): ل ج م   (لجم

  . )11(ألجمتُ الفَرس: يقال. كلمةٌ، وهي اللِّجام
  .أي لجم نفسه بلجام العلم: )12(لُجمه
مسمك في البحر: )13(اللُّج .  

                                                
  .  140، البحث) 1(
 .3، القارعة) 2(
   .3/157، معاني القرآن، فراءال:  ينظر)3(
  .  140، البحث )4(
  .  12/232، مادة قوا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
  .  37-5/36،  من قوى، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)6(
    146، البحث )7(

  .  نفسه والصفحة نفسها )8(
  .  11/234، مادة فهق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
  .  174-13/173، مادة لجم، نفسه )10(
  .  5/235، مادة لجم، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)11(

    .153، البحث) 12(
  .  نفسه والصفحة نفسها) 13(
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ويعود سبب االشتراك اللفظي بين األلفاظ المتباينة في المعنى المتحدة في اللفـظ إلـى التطـور                 
  . ن لجم ولغم حدث إبدال بين صوتي الجيم والغينالصوتي بي

مـرع  : ، ملك في الدهر األول، أرض، يقول ابن فـارس         )1(الكأل، خصب، بطن  ): م ر ع  : (مرع
   )2(أكَأل: الميم والراء والعين أصٌل صحيح يدل على ِخصب وخَير ومرع المكان

  . ورد في شواهد رؤبة بمعنى أرض: )3(مروعا
عرممعنى مسح بالدهن، أي مسحه وأكثر منهب: )4(ي .  

وحين مالحظة معنى اللفظتين ال نلمح أي صلة بين المعنيين، وهناك عالقة مجازية بين              
  . الخصب والمسح بالدهن؛ فكأن النبات يمرع بالماء والشعر يمرع بالدهن أو الجلد أو غيره

  . )6( فيه كلماتٌ ليس بأصليةالقاف والميم والهاء. )5(لون، قفر ال نبات فيه): م ق هـ (مقه
  .ما ابيض من السراب، والمهق والمقَه بياض في زرقة، وامرأة مقْهاء: )7(األمقه
  .القفر الذي ال نبات فيه: )8(األمقَه
  . البعيدوالمدلول الحسي  من المشترك اللفظي الحتفظهما بالصيغة واختالف المعنى اللفظتان

، )10(، الواو والجيم والميم يدلُّ علـى سـكوٍت فـي اهتمـام            )9( الحصن السكون،): و ج م   (وجم
  .ومصدره الوجم والوجوم

  . اسم موضع: ووجمه. معظمه: أوجم الرمل: )11(أوجمه
حجارة مكومةٌ بعضها فوق بعض على رؤوس القُوِر واإلكام، وهي أغلظ وأطوُل فـي              : )12(وجم

  . صُل الوحم مستدير َأعاله محددوهي من صنعه عاد، وأ. السماء من اُألروٍم
جاممنها: )13(األو البيوتُ والِعظام .  
مججاماً: )14(الوحان ويجمع أوالص .  

                                                
  .  14/58، مادة مرع، لسان العربابن منظور، : ينظر. المواِرع: بنو ماِرعةٌ بطن يقال لهم) 1(

  .  5/312، مادة مرع، مقاييس اللغة )2(
     158، البحث )3(
  .  نفسه والصفحة نفسها )4(

  .  14/109، مادة مقه، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
  .  5/341، مادة مقه، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)6(
  .  144، البحث )7(
  .  نفسه والصفحة نفسها )8(

    .15/160، مادة وجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
  .  6/88، مادة وجم، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)10(
    178، البحث )11(
  .  نفسه والصفحة نفسها )12(

  .  نفسه والصفحة نفسها )13(
  .  نفسه والصفحة نفسها )14(
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  : األضداد
والمدرك أن ظاهرة التضاد من أكثر الظواهر التي دار حولهـا النقـاش والجـدل بـين         

ولها الخالف، ويعود ذلكم إلى طبيعتهـا    المهتمين بالدراسات اللغوية، فتباينت فيها اآلراء واشتَّد ح       
لذا فسيكون الحديث عن الكلمات التي تقع على المعاني المتضادة فـي            . الغريبة لدى البعض منها   

تقـال  ) شـجا (شواهد رؤبة في لسان العرب، فتكون الكلمة مَؤدية عن معنيين متضادين، ككلمة             
  . ألسودتقال لألبيض وا) الجون(للهم والحزن، وللطرب، وكلمة 

وأطلق اللُّغويون مصطلح األضداد على األلفاظ التي تنصرف إلى معنيـين متـضادين،             
  .)1( لغةً جمع ضد، وهو النقيض والمقابل-وهو

كُلُّ شيء ضاد شيئاً ليغلبه، والسواد ِضد البياض، والموت ضـد الحيـاة،             : الضد بالكسر 
وتَجعلُون : (، وقال تعالى  )2(الشيء ونظيره وخالفه  مثل  : "الضد والشبيه والقرين  : والضد والضديد 

  .)4(الضد والشبه، وضد الشيء خالفه وغيره: أي أضداد أو أشباهاً، والنُّد )3()لَه َأنْداداً

واألضداد جمع ِضد وِضد كل شيء ما نافاه،        : "وقد حد أبو الطيب اللغوي األضداد بقوله      
لجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضداً له، أال ترى أن القـوة             نحو السخاء والبخل، والشجاعة وا    

والجهل مختلفان وليسا ِضدين، وإنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم، فاالختالف أعم مـن      
  ". )5(التضاد، إذا كان كل متضادين مختلفين وليس كل مختلفين ضدين

 المشترك أو وجهاً من وجوهـه لداللـة         وتعد ظاهرةُ التضاد في اللغة العربية جزءاً من       
، ولكن يخالفه من وجه آخر وهو اشـتراطه أن يكـون هـذان              )6(اللفظ منه على أكثر من معنى     

، فالمشترك يقع على شيئين ضدين،      )7(المعنيان المختلفان متضادين، أي اللفظ يدل على النقيضين       
وما يقع على مختلفين    ) والحقيرالعظيم  (وعلى مختلفين غير ضدين فما يقع على الضدين كالجلل          

 - التـضاد  -هـو : يقول السيوطي في بيان العالقة بين المشترك والتضاد        ،)8(غير ضدين كالعين  

                                                
  . 120، ص في األضدادثالث نصوالتوزي ألبي محمد عبد اهللا ، المنشي لمحمد جمال الدين، . ابن سالم ألبي عبيد القاسم: ينظر) 1(
  . 9/25، مادة ضدد، لسان العربابن منظور، : ينظر) 2(
  .9: فصلت ) 3(
  . ، المقدمةأضداد السجستانيالسجستاني، أبو حاتم، : ينظر) 4(
  . 336، فصول في فقه اللغة العربية، رمضان عبد التواب، 1/21، األضداد في كالم العرب) 5(
  . 131، مشترك اللغويالشاهين محمد توفيق، : ينظر) 6(
  . 122، الداللة اللغوية عند العربمجاهد عبد الكريم، : ينظر) 7(
  . 1/387، المزهرالسيوطي، : ينظر) 8(
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تنوع من المشترك، فكل متضادين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدين، وإلى مثل ذلـك ذهـب                
إن : حيـث قـالوا   ؛  ابن سـيده  سيبويه وقطرب وأبو حاتم، والمبرد، وابن األنباري وابن فارس و         

  . )1(التضاد نوع من المشترك ولكنه أخص منه

حظيت هذه الظاهرة بعناية اللغويين العرب منذ القرن الثاني الهجري وحتى أيامنا هـذه،              
وتميز هذا القرن بمشاهدته بواكير النهضة العلمية في بداية انطالقها، واقتضت هـذه البدايـة أن            

صورة أفقية؛ بمعنى أن مهمتهم كانت استقرائية لجميع الظواهر         يكون االنتشار واالهتمام بالعلوم ب    
  . )2(اللغوية وإن لم تخل دراساتهم من العمق على يدي الخليل وسيبويه وغيرها

              كالم م انمحاء اإلبانة بأنعوا على أصحاب زثبتوا األضداد فقد أقروا بوقوعه، وردا مأم
 بـآخره، فجـاز وقـوع اللفظـة علـى المعنيـين             العرب يصحح بعضه بعضاً، ويرتبط أولـه      

  . )3(المتضادين

وقد صنّف بعض اللغويين في هذه الظاهرة، ومنهم األصمعي، وابن السكيت، وأبو حاتم              
السجستاني، وابن األنباري، الصغاني، وأبو الطيب اللغوي وغيرهم ومن المحـدثين، مـصطفى             

  . )4(رحمن حماد وغيرهمصادق الرافعي، و منصور فهمي وأحمد عبد ال

وترى الباحثة أن كل من القدماء والمحدثين حاولوا جاهدين إثبـات حقيقـة التـضاد، أو       
نفيه، وأياً كان سبب التضاد واالشتراك واختالف اللُّغويين حولهما، فإن ما ثبـت مـن كلمـات                 

  . ينةالتضاد واالشتراك اللفظي ليست كثرة، ويعود في تحديد معناها إلى السياق والقر

أبو العباس ثعلب فقد أشار إلى أنه لـيس         : ومن الذين أنكروا وقوع األضداد في العربية      
في كالم العرب ضد؛ ألنه لو كان فيه لكان الكالم محاالً، فال يكون األبيض أسـود وال األسـود              

لْعة وهـي   أبيضاً، ثم إن كالم العرب وإن اختلف اللفظ فالمعني يرجع إلى أصل واحد، كقولهم التَّ              
ما عال من األرض وما انخفض ألنها سيل الماء إلى الوادي، فالمسيل كلُّه تَلْعة فمرة يصير إلـى             
أعاله فيكون تَلْعة ومرة ينحدر إلى أسفِلة فيكون تَلْعة، وقد رجع الكالم إلـى أصـل واحـد وإن                   

  .)5(اختلف اللفظ

                                                
  . 1/387، المزهرالسيوطي، : ينظر) 1(
  . 131، علم اللسان العربيمجاهد عبد الكريم، : ينظر) 2(
  . 2، األضداداألنباري، : ينظر) 3(
  . 420، الدراسات اللغوية عند العرب، آل يس، محمد حسين، عوامل التطور اللغوي عبد الرحمن، حماد أحمد: ينظر) 4(
  . 182، شرح أدب الكاتبالجواليقي، : ينظر) 5(
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اللغة موضـوعة لإلبانـة عـن    : ولوتصدى ابن درستُوية لهذه الظاهرة بغية إبطالها فيق     
المعاني، فلو جاز وضع لفظ واحد للداللة على معنيين مختلفين، أو أحدهما ضد اآلخر لما كـان                 

  . )1 (....ذلك إبانة بل تعمية وتغطية

والمالحظ َأن ابن درستُوية لم ينكرها كليةً، ولكن ذكر قلتها أو ندرتها، وكانـت حجتـه                
موضوعةٌ لإلبانة المعاني، فلو جاز للفظ واحد الداللة على معنيين مختلفـين،            تقوم على أن اللغة     

أو أحدهما ضد لآلخر، لما كان ذلك إبانة، بْل تعميمةً وتغطيةً، وقد يجيء الشيء النادر ِمن هـذا                  
ن، ، فيظن من ال يعرف العلل أنهما لمعنيين مختلفـي      )أفْعَل(و) فَعل( لعلل كما يجيء     - كما يرى  –

وإن اتِّفقَ اللّفظان، والسماع في ذلك صحيح عن العرب، والتَّأويل عليهم خطأ، وإنّما يجيء ذلـك           
  . )2(في لغتين متباينتين أو ِلحذٍْف وقع في الكالم

ويعد أحمد بن فارس من أبرز المدافعين عن األضداد، وألف كتاباً إلثباتها والـرد علـى     
ومن سنن العـرب فـي األسـماء أن يـسموا           : "ابن درستُوية؛ فقال  المنكرين لها، وفي مقدمتهم     

وذلك أن الذين رووا أن العرب تسمي السيف مهنداً والفرس طرفاً، هم            ... المتضادين باسم واحد  
وقد جردنا في هذا كتابـاً ذكرنـا فيـه مـا     . الذين رووا أن العرب تسمي المتضادين باسم واحد   

  ")3(نقضه، فلذلك لم نكررهاحتجوا به، وذكرنا رد ذلك و

فيه رد على الرافضين لها القائلين بـأن        " األضداد"وترى الباحثة أن مَؤلَّفَ ابن األنباري       
وحين إجراء إحصائية للتضاد في ألفاظ رؤبة فـي    . األضداد أو مدعاة اللَّبس والغموض في اللغة      

  .  من األضداداللسان، لم يكن المعنى وضده في شواهد رؤبة، بل كان ما هو حرف

  : عوامل ظھور األضداد في اللغة
تعددت اآلراء وتنوعت حول األسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور األضداد فـي اللغـة،      
ولم تكن هذه اآلراء للفريق القائل بوجود األضداد فحسب، بل إن بعض المنكرين لها أيضاً أدلـوا   

  . بدلوهم، فكانت آراؤهم بهدف نفيها

: وقال ابن األنباري، وهو من القائلين بوجود األضداد ومن أشد الناقدين          : ف اللهجات اختال: أوًال
إذا وقع الحرف على معنيين متضادين، فمحال أن يكون العربي أوقعه عليهما بمساواة فيه              "

                                                
  .1/385، المزهرالسيوطي، . 167-166، تصحيح الفصيح وشرحه :ينظر) 1(
  . نفسه والصفحة نفسها) 2(
  . 98-97، الصاحبي) 3(
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بينهما، ولكن أحد المعنيين لحي من العرب، والمعنى اآلخر لحي غيره، ثم سمع بعـضهم               
  "لغة بعض

الذي يطلـق  ) الكأس(من ذلك لفظ . استعارة اللفظ في معناه األصلي إلى معنى آخر مجازي : ثانیًا
  . )1(على اإلناء وعلى ما بداخله من شراب أيضاً، ويكثر استعمال المنقول وينسى األصل

على الشخص الذي   ) المختار(تنشأ األضداد من عوامل تصريفية واشتقاقية مثل إطالق لفظ          : ثالث اً 
  . ء الذي اختير، أي الفاعل والمفعولاختار الشي

ذلك بأن تستعمل لفظة ما استعماال والمفعول، ويشيع هـذا االسـتعمال            : االستعمال الخطأ : رابع اً 
الفترة القليلة من الزمن، وهـي      (التي تستعمل اليوم بمعنى     ) البرهة: ( مثل )2(ويغلب تداوله 

  ). في االستعمال القديم بعكس ذلك تماماً

طور الصوتي، وقد ينشأ التضاد من التطور الصوتي لبعض األلفـاظ، كـأن ترجـع               الت: خام ساً 
منحـدراً  ) الضد(اللفظة إلى أصلين، فيكون أحد معنييها منحدراً من أصل، ويكون الثاني            

مـن  ) جـن (ويرى أنها انحدرت من     ) جون( ويمثل إبراهيم أنيس بكلمة      )3(من أصل ثان  
  . )4(ستر، ومنه أظلم

  : ھد رؤبةاألضداد في شوا

ٍد بالهمز؛ إذا كان تام األداة كامل الـسالح أداء          ورجل م : المْؤِدي حرف من األضداد، يقال    : َأدى
  . )5(رجل مؤٍد بال همز، إذا كان هالكاً: السالح، ويقال

َؤِدينتام األداة كامل السالح: في قول رؤبة: )6(م .  

م7(حرف من األضداد  : َأر(   مة الِبلى والرن ، والرممة . مة السم والرتَقَمم مـن األشـياء      : فالرما ي
  . أرم الشيء يأِرمه أرماً شده: )9(ويْأِرمه. )8(البالية

  . في معنى حبل أرمام إذا كان متقطعاً بالياً: )1(قال ذو الرمةَ

                                                
  . 2، األضداد) 1(
  . 1/379، المزهرالسيوطي، : ينظر) 2(
  .. 160، المشترك اللغويشاهين محمد توفيق، : ينظر) 3(
  . 121، داللة األلفاظ: ينظر) 4(
  .267، األضداداألنباري، :  ينظر)5(
 . 36، البحث) 6(
  .231، ثالث كتب في األضداداألصمعي والسجستاني وابن السكيت، : ينظر) 7(

  .12/16، مادة أرم، لسان العرب ابن منظور،: ينظر) 8(
  .36، البحث) 9(
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  وَغْی    ُر َمْرُض    وخ الَقن    ا َمْوُت    ودِ 
  

  َأْش       َعَث ب       افي ُرمَّ       ِة التقلی       د  
  

عة: ناألو2(حرف من األضداد، يقال األون للرفق والد( .  
هو تكلّفُ المشقة، يقال سافر معنا فأسقطنا عنه اَألون، أي تكلَّفْنا           ) أون(واألصل في مادة    
هو الداللة على الرفق والدعة، ومعنى األون لم يتـصرف إلـى            ) هون(نفقته، واألصل في مادة     

وذلك بإبدال همـزة    ) الهون( طرأ من تطور صوتي على كلمة        العند، وهو الرفق والدعة، إالّ لما     
لقرب المخرج، فقبلت الهاء همزة فقيل ُأون على ما شيتك أو أرفق بها، وأون علـى نفـسك أي                   

  . )4(ومن هنا أصبحت كلمة األون تدل على معنى السكينة والدعة. )3(ترفق بها

 طْن:  في قول رؤبة )5(تَـْأوينالب ـا،   تعنى امتْالءوحين ترد الناقة الماء تشرب وتمـتأل خواِمره ،
  . فتخلد إلى الدعة والسكينة

  . )6(امتْالء البطِْن: الماء فشربت حتى امتألت خَواِصرها، والتََّأونإلى وردت 

وقد بلَّ: رابيحرف من األضداد، قال ابن األع: تم ،إذا كُِسر 7(غتَم( .  
هملَه في قول رؤبة)8(تُتَملِّغه َأجِلِكه وتُبهبمعنى ي   .  

ساِر أن         :)9(أتَممِطيهم  في قول النابغة بمعنى التمام، والتميم األيفـال تَـنِْقص منـه       تُع ،ِحكِقد زفَو
  . )10(شيئاً

  أنِّ     ي اتم     م أی     ساري وأم     َنُحُھْم
  

  َمْثَنى اَألیاِدى وَأْلَوه الَجْفَنة اُألُدما   

، قـال رسـول اهللا      )11(مرأة بلهاء، إذا كانت ناقصة العقل وكاملة العقل       حرف من األضداد ا   : بله
"Ι) :"   لْهم الْبهنَِّة أكْثرِقل          )12()أهل الجعاهللا ي دبمن البله الناقص العقول، ألن ع دروإنما أراد  .  فلم ي

                                                                                                                                          
  .مدقوق يعني الوتد: ، موتُوِد155، الديوان) 1(
  .151، ثالث كتب في األضداداألصمعي والسجستاني وابن السكيت، : ينظر) 2(

  14-13، التضاد في ضوء الدراسات الساميةكمال ربحي، : ينظر) 3(
  .نفسه) 4(
  .41، البحث) 5(
  .1/199، مادة أون، لسان العربابن منظور، : نظري) 6(

  .11/8، مادة تم، نفسه) 7(
  .49، البحث )8(
  .11/8، مادة تم، لسان العربابن منظور، : ينظر) 9(
  .68، ديوان) 10(

  .233، األضداداألنباري، : ينظر) 11(
  .1/94 ،النهايةابن األثير، : ينظر) 12(
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مـدح امـرأة    والعرب ي . عليه السالم أهل الجنة أكثرهم السالمون الصدق الذين ال يعرفون الشَّر          
  .)1(ِبالبلَه

  . عيش َأبلَه وشباب أبلَه إذا كان ناعماً: جاء في قول رؤبة في معنى: )2(اَألبلَه

  . ورد في اللسان اَألبله بدل األجلة

، أورق الرجل إذا أصاب، وأورق الصائد إذا أخفق، أي لم يـصب             )3(حرف من األضداد  : أورق
  .)5( في قول رؤبة، وشبه لون الذئب بلون الرمادما كان لونه لون الرماد. )4(شيئاً

التَّجون تَبيض باِب العـروس،     : قال ابن األعرابي  . من األضداد، يكون األبيض واألسود    : الجون
نباب الميت  : والتَّجو ويد6(تَس( .نوأرض معروفة، همـزت الـواو ألن الـضمة عليهـا           : واَألج
  . تستثقل
ُؤنأرض معروفة، همزت الواو ألن الضمة عليها تستثقل: ل رؤبة تعنىفي قو: )7(األج :  
التَّكَهن، والحازي أقل علماً من الطارق، والطارق يكون كاهناً، والحازي يقول بـالظَّن             : التَّحزي
  .)8(والخوف

 )10(ضدادفي قول رؤبة بمعنى الظن والتكهن والتَكَهن من الظن، والظن حرف من األ            ) 9(التحزي
نيكون يقيناً وشكاً، وكذلك التَّكَه 11(والظن( .  

  . )12(وأنشد أبو عبيده لدريد بن الصمة بمعنى استيقنوا
  فقل   ت لھ   م ظن   وا ب   ألفي مقات   لٍ    

  
  س   راتھم ف   ي الفارس   ّي الم   سَّرد    

  

                                                
  .14/477، مادة بله، بلسان العرابن منظور، : ينظر) 1(

  .47، الديوان) 2(

  .نفسه والصفحة نفسها) 3(

  .196-15/195، ، مادة ورقلسان العربابن منظور، : ينظر) 4(

 179، البحث) 5(

  .30/256 مادة جون لسان العرب،ابن منظور، : ينظر) 6(

  55 ،البحث) 7(
  .14/174، مادة حزا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

  .59، البحث )9(

  .1/390، المزهرالسيوطي، : ينظر) 10(

  . 14/174، مادة حزا، لسان العرب ابن منظور،: ينظر) 11(

 . 6/32، العقد الفريدابن عبد ربه، ) 12(
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المتاع، والبعير الذي يحمل المتاع أيضاً قال يـونس،         : ، والحفض )1(حرف من األضداد  : الحفض
  . )2(عةُ كلُّها تجعل الحفَض البعير، وقيس تجعل الحفض المتاعربي

  . في قول رؤبة إذا جعل الحفَض البعير الذي يحمل خُرئي المتاع والجمع أحفاض: )3(باألحفاض

  . )4(الصقيل: السيفُ الذي لم يحكم عملُه، والخشيب: الخشيب:  حرف من األضدادوالخشيب
ذا برد ولم يصقل وهو الصقيل؛ ألن الصقل يتلو الخشب والـشيء قـد              للسيف إ : ويقال الخشيب 

  .)5(يسمى بما قاربه أو كان منه بسبب
  :  في قول رؤبة تعني السيفُ الذي لم يحكم عمله)6(خشباء

                 لَسذهب وأم بدلكه به، فإذا كان فيه شَعثٌ أو حأن تضع عليه ِسناناً عريضاً أملس فَتَد والخَشْب
  . )7(ظ أن الخشيب السيف الذي بِدَئ طبعه؛ ثم كثر حتى صار عندهم الخشيب الصقيَلوالمالح

  . دام الشيء إذا دار ودام إذا وقف: ، قال ابن األعرابي)8(حرف من األضداد: دوم

  .  الدوارتعني : )9(دوما
 ِدي الرجل يردى قد ر: ، يقال أرديتُ الرجل إذا أهلكته، ويقال)11(حرف من األضداد: )10(أرديت

: معناه إذا هلك، وقال بعضهم )12()َوَما ُیْغِني َعْنُھ َماُلُھ ِإَذا َتَردَّى(: ردى، إذا هلك، قال تعالى
َفَأْرِسْلُھ ( :أرديت الرجل إذا أعنتَه، من قول اهللا عز وجل: ويقال.  معناه إذا تَردى في النار

  : )14(قال رؤبة )13()َمِعَي ِرْدءًا
  إذا ال    دَّْھُر اْس    َتَجَد س    یما  حت    ى 

  
  م    ن الِبل    ى َی    ْسَتْوِھُب الوس    یما     

  رداءُه والِب                       ْشُر والنحیم                       ا    
  

  
 

                                                
  .201-200، ثالث كتب في األضداداألصمعي والسجستاني وابن السكيت، : ينظر) 1(

  .7/138، مادة حفض، لسان العربابن منظور، : ينظر) 2(
  .60، البحث) 3(
  .327، األضداداألنباري، : ينظر) 4(

  .183، شرح أدب الكاتبالجواليقي، ) 5(
   65، البحث) 6(
  . 56، ثالث نصوص في األضدادالتوزي ألبي محمد عبد اهللا ، المنشي لمحمد جمال الدين ، . ابن سالم ألبي عبيد القاسم: ينظر) 7(
  .12/215، مادة دوم، العربلسان ابن منظور، : ينظر) 8(

   .76، البحث )9(
  .80، البحث) 10(
  .208-207، األضداداألنباري، : ينظر) 11(
  . 11، الليل) 12(

  . 34، القصص) 13(
  .185، الديوان) 14(
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  . عوناً: يصدقُني، معناه
  . يستَوِهب الدهر الوسيم أي الوجه الوِسيم رداءه، وهو نَعمتُه، واستَجد ِسيما أي أثراً من البلى

، فأصبح اللفظ مـن األضـداد       )1(داينْتُ، فالنا إذا أقْرضتَه وأقرضك    : ادحرف من األضد  : دانَيتُ
  .  في قول رؤبة بمعنى َأقْرض)2(داينْت. بتغيير حرف، فتغير معنى اللفظ

وال أعدو الحقيقة أن أحد ممن وردت لهم مؤلفات في األضداد ذكر أن لفظ ديـن حـرف مـن                    
  . األضداد إال أنني قست ذلك قياساً

دافَيتُـه لغـة   . )3(اإلجهاز على الجريح : والذَّفُ.  حرف من األضداد، ويروي بالذال والدال      :ذفف
د الدفء مـن البـرد      أدفوه، يري : ُأتي بأسيٍر، فقال  : ومنه الحديث . البردلجهينَة، يريد الدفء من     
   . فأجهزوا عليه، أي قتلوه

  .بمعنى أجهر عليه:  في قول رؤبة)4(والدفاِف
  . يخفى أن من أسباب األضداد اختالف اللهجاتوال 
  .)5( وذلك من قولهم أراح الرجل إذا استراح وأراح إذا مات:حرف من األضداد: أراح
  .   )6(جاء في قول رؤبة بمعنى مات: أراح
تاحفي قول رؤبة بمعنى استراح)7(فار .  

  . )8( بما وصف به ربهأراد رؤبة، فارتاح إذا نظر إلي ربي ورحمني، وذلك أن اهللا يوصف
وهـذا مـا   . رهو ورهوةٌ، للمنخفض، ورهو ورهوة للمرتفع  : ؛ يقال )9(حرف من األضداد  : الرهو

  . )10(، قال رؤبةما قصده رؤبة في هذا الشاهد هو المرتفع: قصده رؤبة في رهوة
  َوالَخْم  ُس ن   اٍج ال یری   ُد الَخْف   ضا  

  
  غم     ضا رھ     وة أو اعت     سفناإذا   

يحمل من السند   (الضخم ذو السنامين    : من اإلبل : نظر أعرابي إلى فالج   : ن السكِّيتْ وغيره  قال اب   
  . )1(سبحان اهللا، رهوةٌ بين سنامين، أراد بالرهوة االنخفاض: ، فقال)للفحلة من اإلبل

                                                
  .3/168، مادة دين، لسان العرب ابن منظور،: ينظر) 1(
  .77، البحث) 2(
 .6/34ذفف،، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر) 3(
  .73، البحث) 4(

  .290، األضداداألنباري، : ينظر) 5(
  86، البحث )6(
 . نفسه والصفحة نفسها) 7(
  . 3/288، مادة راح، لسان العربابن منظور، : ينظر) 8(
  .148، األضداداألنباري، : ينظر) 9(
  . 80، الديوان) 10(
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  . )3(الحفْرةُ، والمكان المرتفع: ، الزبيةَ)2(حرف من األضداد: الزبيةُ

  . )5(تَزبى في قول العجاج. جاء في قول رؤبة بمعنى االرتفاع والعلو: )4(تَزابى
  َفُكْن    ُت واألم    ر ال    ذي َق    ْد كَی    دا  

  
  كاللَّ     ْذ َتَزبَّ     ى ُزْبَی     ًة فاص     طیدا    

  األمر وبلغ غايته، قد عـال              : زبى وتعني األكمه، أي المرتفع من األرض، وتقول العرب إذا اشتَّد
  .)6(الماء الزبى أي ارتفع

  .)7(حرف من األضداد إذا دنا وإذا بعد: زحك
  .  في قول رؤبة بمعنى وبعد وتنحي)8(وزحك

  . )9(وكأنه يقول اللهم إذا عاد إلي أو زحك أي تنحى عني، وزحك بالمكان الزحك الدنو

  : )10(قال رؤبة في معنى القليل. حرف من األضداد، يأتي بمعنى قليل وكثير: الرمقَ
  . قليل العيش: تعني في قول رؤبة: )11(بالِرماِق
  . في قول رؤبة بمعنى الكثرة واإلطالة واالمتداد: )12(أرمقّا

  . )13(باقي النَّفِْس أو النَّفَس: والرمق. أرمق اإلهاب إذا رقَّ، ومنه ارمِقاقُ العيش أي طول األمد

  . ، يقال للميت ويقال للسمين)14(حرف من األضداد: الزاهق
قْالزفي قول رؤبة تعنى السقوط، ألن الشيء يزهق فيه إذا سقط: )15(ه  .  

  . )16(زاهق، قال زهير: يقال للمقدم: الزاهق

                                                                                                                                          
  .6/256، مادة رهو، لسان العربابن منظور، : ينظر) 1(

  .231، ثالث كتب في األضدادلألصمعي ولسجستاني وابن سكيت، : ينظر. 338، األضدادابن األنباري، : ينظر) 2(
  .4/345، مادة زبى، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(

  87 ،البحث )4(

  .55، الديوان )5(

 .4/345، مادة زبى، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

  . 165، ثالث كتب في األضداد سكيت،الجستاني وابن لساألصمعي وا: ينظر) 7(

 88 ،البحث) 8(

  . 10/435، مادة زحك، لسان العربابن منظور، : ينظر) 9(

  .10/125، مادة رمق، نفسه) 10(

  .85، البحث) 11(

  .نفسه والصفحة نفسها) 12(

  .1/125، مادة رمق، لسان العرب ابن منظور،: ينظر) 13(

  .154، ثالث كتب في األضدادسجستاني وابن السكيت، لااألصمعي و: ينظر) 14(

  .90، البحث) 15(

 .  153 ديوان زهير،) 16(
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   َدواِبُرھ    االقائ    ُد الخی    َل َمْنكوب    ا 
  

  منھا الشَُّنوُن ومنھا الزَّاِھُق الذَِّھمُ   
  . ا سيكونوالمالحظ أن سبب األضداد هو المجاز، فيقال للسقوط موت على اعتبار م  

 أسررت بمعنى كَتَمتْ وهـو الغالـب    )2(كتمه وأظهره : َأسر الشيء :  حرف من األضداد   :)1(سرر
 أسررت الشيء أخفيته الشيء أعلنته ويكون المعنى أظهرت وكأن الهمـزة فـي              )3(على الحرف 

مة عند  والكل. )4(اإلعالن همز السلب أي أزلت حفاءه وسره وكذلك أخفيه إذا أظهرته أزلت خافيه            
 . بة أسرارها، والسر ما أخفيتُرؤ

وحين تتبع اللفظ يبدو تعرض أصوات اللفظ إلى التغيير في حذف أو زيادة، بحيث يترتب علـى                 
 .ذلك أن تتحد مع أصوات لفظة أخرى مضادة لها في المعنى فتنشأ اللفظة مـن ألفـاظ التـضاد               

مـع الفعـل         بمعنى كتم وأعلن، فالفعل يدل في األصل على مع        : وأسر ل وهو كتم، واتَّحدنى األو
)ر صوت        ) أشرالشين إلى السين، فصارت اللفظـة     بالشين المعجمة الذي يعني أظهر بعد أن تطو

وال يخفى نشوء األضداد من أسباب التطور الصوتي، وذلك بإبدال صوت فكـان   . )5(من األضداد 
  . صوت إما لقرب المخرج أو التحاد الصفة

اِمدامد من كالم أهل اليمن    : )6(رف من األضداد  ح: السفالس :        الالهي والسامد فـي كـالم طِّـي
 فُـسر قولـه تعـالى    )9(ال هون: ، معناه)8()َوال َتْبُكوَن َوَأْنُتْم َس اِمُدونَ  (:، قال تعالى )7(الحزين

  .)10(سامدون مستكبرون: باللهو وفسر بالغناء، وقيل ساِمدون ال هون، قال ابن عباس
  :  في قول رؤبة بمعنى الالهي، أي ليس في بطنها علف)11(:امدسو

  . )12(السامد الالهي، والساِمد المتكبر: قال ابن األعرابي
وذلك أن يكون أحد المعنيـين      : والمالحظ أن أحد أسباب نشأة األضداد اختالف اللهجات       

  .  القبيلتين من األضدادفي لهجة قبيلة، والمعنى الثاني في لجهة قبيلة أخرى، ولم تكن اللفظة لدى
  . )13(صِرد السهم يصرد صرداً إذا أخطأ وصِرد إذا أصاب: حرف من األضداد: الصرد

                                                
 93، البحث) 1(
 .7/166، ، مادة سررلسان العربابن منظور، : ينظر) 2(
  .2/45، األضداداألنباري، : ينظر) 3(

  .184، شرح أدب الكاتبالجوليقي، : ينظر) 4(
  .نفسه والصفحة نفسها) 5(

  .143، ثالث كتب في األضداداألصمعي والسجستاني وابن السكيت، : ينظر) 6(
  . 7/250، ، مادة سمدلسان العربابن منظور، : ينظر) 7(
  61، النجم )8(
  . 3/156، معاني القرآن، الفراء: ينظر) 9(
  . 7/250، ، مادة سمدلسان العربابن منظور، : ينظر) 10(
  .29، الديوان) 11(

  . 8/222، ، مادة صردلسان العرب منظور، ابن: ينظر) 12(
  .235، ثالث كتب في األضدادسكيت، اللسجستاني وابن ااألصمعي و: ينظر) 13(
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  .  في قول رؤبة بمعنى ليس ببرٍد شديد)1(صرد
  . مصِرِد في قول النابغة بمعنى أصاب

  . واريطلع ظهر وغاب، طلع على القوم إذا ظهر وإذا ت: )2(حرف من األضداد: طلع
  . في قول رؤبة بمعنى ظهر: )3(أطْلَعا
  .)5()َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِأْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن( ، قال تعالى)4(استعبده اتخذه عبداً: التَّعبيد

  المولى المنعم عليه بالعتق : الخالق المنعم، والمستَعبد: والمستَعِبد
  .نى صيره كالعبد بمع)6(بالتَعبيِد في قول رؤبة

  .)7(يتغير معنى الفعل يتغير الحرف ويصبح من األضداد، كقولك، دعوت له ودعوت عليه
  . قال رؤبة في معنى البأو. )8(حرف من األضداد بمعنى البأو، والجهل والحمق: عنجهن
  . ورد في قول رؤبة بمعنى البأو: )9(عنْجهي

قال رؤبة في لزوم القـصيد      . التجليح عن القصد  لفظ من األضداد، االعتزام لزوم القصد و      : عزم
  .)10(في الحضر والمشي

نمتَزر والمشي:  في قول رؤبة بمعنى)11(اعضلزم القصد في الح  .  
  .   عن القصدالتجليحفي قول رؤبة بمعنى : )12(معتَِزم

   .)13( أي غَير مجيب لراكبهخُصِرهوقد وصف الفرس باالعتزام حين تَجِليحه في 
، يقال عين للَخلَقْ كالقربة التي تهيأت مواضع منها الثُّقب من األخـالق،             )14(من األضداد : العين

  .عين للجديد: )1(وطيء تقول
                                                

  .28، الديوان) 1(

 .85، ثالث نصوص في األضدادالتوزي ألبي محمد عبد اهللا ، المنشي لمحمد جمال الدين ، . ابن سالم ألبي عبيد القاسم: ينظر) 2(
  111، البحث) 3(
   .114، ثالث كتب في األضداداألصمعي والسجستاني وابن السكيت، : ينظر) 4(
  .56، الذاريات )5(

  . 114، البحث) 6(
  .183، شرح أدب الكاتبالجواليقي، : ينظر) 7(

  .3/513، مادة عجه، لسان العربابن منظور، : ينظر) 8(
  . 116، البحث) 9(

  .12/104ادة عزم، ، ملسان العربابن منظور، : ينظر) 10(
   .118، البحث )11(
  .   نفسه والصفحة نفسها) 12(

  .12/104، مادة عزم، لسان العربابن منظور، : ينظر) 13(

  .44، ثالث كتب في األضدادسكيت، اللسجستاني وابن األصمعي وا: نظر) 14(
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  .  الخَلَقْ أي رقَّ فلم يمسك الماء:  في قول رؤبة بمعنى)2(العين
غَةٌ قليلة وأكْثَـر مـا يقـال لَيـٌل          لُ: أظْلَم، ولَيٌل مغْضٍ  : حرف من األضداد، َأغْضى الليلُ    : غضا
، أي شـديد    )4(لَيٍل غـاضٍ  . عظيمة مضيئة : ولَيلَة غاضيةٌ شديدة الظُلْمة، ونار غاضيةٌ     . )3(غاٍض
  .  الظلمة
الميزان، قـال   : والِقسطَاس. )5(حرف من األضداد، قَسطَ جار وأقْسط باأللف عدل ال غَير         : قسط
   )6()سطَاِس الْمستَِقيِموِزنُوا ِبالِْق: (تعالى

يبس فـي الِرجـل     : والقَسطُ. يبس: عنُقٌ قُسطَاً وَأعنَاقٌ ِقساطٌ أي    : )7(القُساط في قول رؤبة تعني    
  .)8(والرأس والركْبِة، ويكون القَسطُ يبساً في العنْق

  . اعوجاج في الرجلين نشأ عن يبس فيهما: والقَسطُ
9(ف من األضدادحر: قَلَص(ادوز مإذا ج وقَلَّ، وقَلَص الماء رقلص الشيء إذا قَص ، .  
ن11(قال امرؤ القيس.  في قول رؤبة بمعنى الضم والقلة)10(قَلَّص(:  

  فأْوَرَدھ  ا ِم  ْن آخ  ر اللی  ل َم  ْسَرباً  
  

  ب  ال ِث  َق ُح  ْضرًا م  اؤھن قل  یصُ       
  بمعنى جم وزاد: وقلص الماء  

                                                                                                                                          
  .13/307، مادة عين، لسان العربابن منظور، : ينظر) 1(

  .160، الديوان) 2(

 .15/128، مادة غضا، لسان العربابن منظور، : ينظر) 3(

  128، البحث )4(

  .7/379، مادة قسط، نفسه) 5(

  .35، اإلسراء )6(

  .141، البحث) 7(

  .7/379، مادة قسط، لسان العربابن منظور، : ينظر) 8(

 .227 ،األضداداألنباري،  :ينظر) 9(

   143، البحث) 10(

  .83، الديوان) 11(
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والفُـرِط  . ، يقال أفرطت الرجل إذا قدمتَه، وَأفرطتُه إذا أخَّرته ونسيته   )1(ضدادحرف من األ  : فرط
  . )3(أوُل تُباشيره لتقدمها: وأفرط الصباح: )2(في قول رؤبة بمعنى المتقدم السابق

  : ، قال تعالى)4(حرف من األضداد، فَِكن في الكذب لج ومضى، وفكن في الصدق: فكن
أي تلهف : تأسف وتلهف، وتَفَكَّن له: تفكَّن عليه. أي تَعجبون وتَنْدمون )5()َتَفكَُّھوَن ْم َفَظْلُت(

  . على الشيء، يفوتك بعدما ظننت أنك ظفرت به
  . أي تلهف: تلهف، وتَفَكَّن له: تَفَكَّن عليه:  في قول رؤبة بمعنى)6(والتَّفَكُّن

كَمقتُ الشيء َألْمقه لَمقا إذا كتبتُه، فـي لغـة          . ة والمحو ، يقال للكتاب  )7(حرف من األضداد  : اللمق
  .)8(محوته: لَمقْته: بني عقيل، وسائر قيس يقولون

  . عند رؤبة بمعنى الكتابة: )9(اللَّمق

  . )10(الكسب: حرف من األضداد، والكده الصدم والكسر، والكَدح: كُدِه

  . سقط من السطح، فَتَكَده أي تكسر: جاء في قول رؤبة بمعنى: )11(الكُدِه

  . وسقط من السطح فَتَكَده وتكدح أي تكسر

السرعة واإلقامة؛ ألنها حركة يظهرها المرء مرة يسرع ويمسكها مرة فيقيم، ويجـوز             : واإلهماد
  : )12(أن يكون اإلهماد في لغة قوم اإلقامة وفي لغة قوم السرعة

سير والِجد فيه إهماد، ويقال لقطع الـسير والتـواني عنـه            حرف من األضداد، يقال لل    : اإلهماد
  :   وجاء في شواهد رؤبة)13(إهماد، واإلهماد اإلقامة، وقطع السير

                                                
  .141، ثالث كتب في األضداداألصمعي والسجستاني وابن السكيت، : ينظر) 1(
  .134، البحث) 2(
  . 7/369، مادة فرط، لسان العربابن منظور، : ينظر) 3(
  .7/212، ، مادة فكننفسه) 4(
  . 65، الواقعة) 5(
  137، البحث )6(

  . 10/331، مادة لمق، لسان العربابن منظور، : ينظر) 7(

  . 1/390، المزهرلسيوطي، ا: ينظر) 8(

   .  163، البحث) 9(

  .13/533، مادة كده، لسان العربابن منظور، : ينظر) 10(

 .149، البحث) 11(

  . 182 شرح أدب الكاتب،الجواليقي، : ينظر) 12(

  . 199، 183، 28، ثالث كتب في األضدادسكيت، اللسجستاني وابن األصمعي وا: ينظر) 13(



 291

   .السرعة: )2(االهماِد. اإلقامة: ْ)1(باإلهماد
  . اإلهماد في شواهد رؤبة حرف من األضداد بمعنى اإلقامة والسرعة

مرأة َأيم إذا كانت بكراً لم تتـزوج وامـرأة َأيـم إذا مـات               ، يقال ا  )3(حرف من األضداد  : واأليم
  .  في قول رؤبة بمعنى مات زوجها)5(التَْأييما. )4(زوجها

                                                

  . 327، ضداداألاألنباري، : ينظر) 1(

  . نفسه والصفحة نفسها) 2(

  .231، األضداداألنباري، : ينظر) 3(

  .12/40، مادة أيم، لسان العربابن منظور، : ينظر) 4(

  .185، الديوان) 5(
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  : الغریب والرجز

  : المعنى اللغوي

بي عن الناسِ   : الغَرـتْ،      ... الذهاب والتَّنَحبوالغريب الغامض من الكالم، وكَلمةٌ غريبةٌ، وقد غَر
، والغربة واالغتراب بمعنى فهو غريـب       )2(جاء بشيء غريب  :  الرجل وأغْرب،  )1(وهو من ذلك  

  .)3(وغُرب أيضاً بضم الغين والراء

ُأطِْلقَ الغريب مصطلحاً على فن من فنون القول فـي الدراسـات،          : المعنى االصطالحي 
وأنـوه أن  .نىأربعة وثالثون مع) ربغْ(وذكر الزبيدي أن عدد المعاني التي تنضوي تحتها لفظة        

الغرب والمغـرب، الـذهاب والتنحـي، وأول        : "ومن معانيها . غرب من ألفاظ المشترك اللفظي    
الشيء وحده كغُرابه، والِحدةُ والنشاط، والتمادي والرواية والدلو العظيمة، والدمع ومسيلة، ويوم            

  . )4 (..."السقي والغراب
  : )5(الطائر اَألسود: قال رؤبة بمعنى

  الَعالھب     اَمَنَع     ْت أْوعالھ     ا  م     ا 
  

َف     اْزُجْر ِم     َن الَطْی     ِر الُغ     راَب     
والجدير ذكره إن هذه الكثرة من الدالالت تخرج عـن التخـصيص والتعمـيم والنقـل                  الغاِرب                                                                   ا

الغـين  : ، وهذا ما دفع ابن فارس إلـى القـول         )المشابهة وغير المشابهة  (االستعاري والمجازي   
ن داللـة   إوخالصـة القـول     . )6(لمة غير مناقسة ولكنها متجانسة    والراء والباء أصل صحيح وك    

  . الغريب تتلخص في البعد والغموض
فهي تكون كلمة وحشية، أي ال يظهر معناها إال بعد البحث في معاجم اللغة              : أما الغرابة 

أنه سقط عن حمار، فاجتمع عليه      ) هـ149ت  (، فقد روي عن عيسى بن عمر        )7(وكتب الغريب 
  . )8(أي اجتمعتم، وتنموا" على ذي جنة، افرنقعوا عنّيتكأكؤكم ما لكم تكأكأتم علي : "الالناس، فق

                                                

  .  25-11/23، مادة غرب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

  .  2/159، مادة غرب، ساس البالغةالزمخشري، أ:  ينظر)2(

  .  407-1/405، مادة غرب، تاج العروس )3(

  .  ، مادة غربالقاموس المحيط بادي، آالفيروز، :  ينظر)4(

  .  170، الديوان )5(

  .  ليس عيباً: مناقسة. 4/42، مادة غرب، مقاييس اللغة )6(

  لمجلد التاسع والسبعون، الجزء األول     مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ا     ،  الفصاحة بين اللفظ والمعنى   سالمي عبد القادر،    :  ينظر )7(
     267  .  

  .  1/186، المزهر السيوطي، )8(
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   :أشھر ما ألف في غریب القرآن
فقد أحس بحاجـة    ) هـ68(فأول من نحا هذا المنحى المحدث الكبير عبد اهللا بن عباس            

ـ             غريـب  . )1(ي كتـاب  الناس آنئذ إلى فهم بعض ألفاظ القرآن الكريم فجمعها وأوضح معانيها ف
القرآن فعرف عنه أنه كان يسأل عن معاني مفردات القرآن، ويفسرها تفسيراً لغوياً مستشهداً في               

ومما ألف في هذا المجال أيضاً؛ كتاب غريـب القـرآن        . شروحه، بأدلةً من الشعر العربي القديم     
حسنى وصـفاته، وقـسم   قسم خصصه لتأويل أسماء اهللا ال:  الذي قسمه إلى ثالثة أقسام   هالبن قتيب 

أفـرده  : والقسم الثالث . إلخ...صصه لتفسير المفردات مثل اإلنس والجن والثقالن، والمالئكة،         خ
  . )2(لتفسير غريب القرآن

  : ما ألف في غریب الحدیث
من أوائل الذين تناولوا غريب الحديث في مؤلفاتهم، أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى                  

كمـا  ). هـ217(واألصمعي ) هـ207ت  (، والفراء   )ـه203ت  (والنضر بن شميل    ) هـ210(
، يتخير من األحاديث األلفاظ الغريبة، فيورد أشـهر         )هـ224ت  (ألف أبو عبيد القاسم بن سالم       

 إلـى دالالتها، وإن كانت تدل على أكثر من معنى، ثم يذكر االشـتقاقات المختلفـة باإلضـافة                 
  . )3(استشهادة على ما يفسر بشواهد

  :  ألف في غریب اللغةومن أشھر ما
وضع اللغويون كتباً لتفسير المفردات الغريبة فيما ُأثر عن العرب من شعر ومثل وكـالم    

، ومن  )4(العرب، والحقيقة أن اهتمامهم بغريب اللغة رافق درسهم لغريب القرآن وغريب الحديث           
  عيلألصـم ) غريـب الحـديث والكـالم الوحـشي       (الكتب التي ألفت في غريب اللغة، كتـاب         

  ) تفـسير غريـب سـيبويه     (، وهو يختلف عن كتابه في غريب الحديث، وكتـاب           )هـ217ت  (
  البـن األعرابـي    ) تفـسير األمثـال   (وكتـاب   ) هـ225ت  (ألبي عمر الجرمي    ) هـ170ت  

  . )5 ()هـ231ت (

                                                

  .  1/33، تاريخ األدب العربيبروكلمان، :  ينظر)1(

  .  83-78، الدراسات اللغوية عند العربآل ياسين، محمد، :  ينظر)2(

  .  155، نفسه )3(

  .  165، نفسه )4(

  .  166، نفسه )5(
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  : الغریب في رجز رؤبة

ونها الفكري وقـد    تتسع العربيةُ وجوهاً من التَّعدِد في إلحاق األلفاظ والتراكيب إلى مضم          
تَأدى ذلكم بما أصاب اللغة العربية من تطور سواء من التقعيد والتقنين، أو في تلكـم التغيـرات                  

 الذي زحـف    من المعرِب والدخيلِ  التي لحقت بألفاظ اللغة صوتياً وصرفياً، أو في ذلك الكم من            
  . الداللة إلى حيز الخفاء والغموضإليها أو رغبت فيه، وقد ينطوي الحكم على تحجيم يكاد يدِخُل 

 بالغريب والحوشي والنادر، وأجمعت الروايات علـى     هوال يخفى ما عِرف به رؤبة بولع      
، ودائم الفخر بمعرفته التـي ال تُبـارى         )1(فصاحته وأنه بصير باللغة وخاصة وحشيها وغريبها      

تي مدح بالل بـن أبـي بـردة قاضـي     ويرى من الضروري أن يبِرز في أرجوزته ال     . )2(باللغة
  : )4( رؤبة يقول)3(أن الممدوح  يصحح اإلعراب وال يقع الخطأ) هـ120ت (البصرة 

  ٍر ُمْعَل    ِنْمَأن    اُجوَك أْو َج    اَلْوا بِِ     
  

  ٍب ل   م َیْلَح   ِنُف   ْزِت بِق   ْدَحْى ُمْع   ِر  
  : )5(ويقول متَنَدراً على بعض الشعراء  

  یَّ     غأْعَج    ُم ال َیْع     ِرُف َزْی    َغ الزُّ  
  

   الُل      دَِّغىَوذاَق َحیَّ      اُت ال      دواھ  
ويبدو من قوله أنَّه يفخر بأنَّه ترك بعض من عارضه من الشعراء وراءه مثـل األلثـغ                   

  . ، وال يعرف فرق الصحيح من الزائف في العربيةةً أعجميةًالذي ينطق لكن

، والنضر  )6(ةوتتبع أصحاب اللغة والنحو من مثل يونس النحوي فكانوا يأخذون عنه اللغ           
دة معمر بن المثنى وخلف األحمر، كانوا ما يزالون يلْتَِقطُون ما ينثـره مـن            يبن شميل، وأبي عب   

وهناك عدة روايات سبق ذكرها في ترجمة حياته تشير إلى مـدى ثقـتهم   . درِر الوحِشي الغريب 
 ال ينافس حيث     رؤبة وشهرته أمراً   ةبفصاحته وقد يتراءى للقارئ من خالل ما سبق مدى فصاح         

  .)7(أنّه شُبه بالحسن البصري

ويتراءى للمتبصر بعلوم اللغة مدى اعتزازه بنفسه وبشعره وبلغته حيث يفتخر بأن النحوي مهما              
  : )8(كان عالماً باللغة فإنه ال يبلغ مبلغه فيها إذ يقول

  ي ِرَظ   ا َنیَھ   يُّ ِفِوْح    النَّال َیْنُظ   ُر
  

  لَتَحكُِّرَوإْن َل        َوى َلْحَیْی        ِھ ب        ا   
   والتَّعبُّ      ِروْھ      َو َدِھ      ىُّ الِعْل      مِ    

  
  َحتَّ  ى اْس  َتقاَمْت ِب  ى َعَل  ى الَتَی  سُّرِ   

                                                  
  .  1/89، خزانة األدب، البغدادي، 5/55، الوافي بالوفيات، الصفدي، 1/333، وفيات األعيان ابن خلكان، : ينظر)1(
  .  318، التطور والتجديد في الشعر األمويضيف شوقي، :  ينظر)2(

  .  86، رسالة في غريب اللغةاألنباري، محمد بن قاسم، :  ينظر)3(
  .  164، الديوان )4(
  .  98، نفسه )5(
 .86، رسالة في غريب اللغةاألنباري، محمد بن قاسم، : ينظر) 6(

  .  1/9، خزانة األدبالبغدادي، :  ينظر)7(
  .  61، الديوان) 8(
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  . وال متسع هنا إليرادها. وفي ديوانه إشارات كثيرة إلى النحاة في مثل ما سبق
 أن النحاة قد أسلسوا قيادهم لكل أعرابي مجترئ على اللغة وظنوه ال يستطيع            : ويقول تمام حسان  

وترى الباحثـة  . )1(االجتزاء ومن هنا وجدنا رؤبة يسخر من يونس بن حبيب وغيره من اللغويين     
أن مسلك العلماء وإلحاهم في طلب المزيد من األعراب جعلهم يفتعلون الكالم إرضاء للـسائليين               

ه حتى متى تسألني عن هـذ     : "رفِة وقد ضاق رؤبة بيونس بن حبيب، فقال له        أو مباهاةً بكثرة المع   
  . )2("األباطيل وأزوقها لك، أما ترى الشيب قد بلغ في رأسك ولحيتك
 )3(دخل السوق وعليـه برتكـان  : "ومما يعزز القول بتصرف رؤبة في اللغة ما جاء عنه    

 )4(...يا مردوم : أخضر، فجعل الصبيان يعبيون به ويغرزون شوك النخل في برتكانه ويصيحون          
فإن الصبيان قد حالوا بيني وبين دخول الـسوق فأرسـل           أرسل معي الوزعة    : فجاء الوالي فقال  

  : )5(معي أعواناً فشد على الصبيان وهو يقول
  دومِ ْر ب     الَمَكِم     ى عل     ى ُأَح     اْن
  

   ي تم     یِمِن      َبْن ِم     ٍدْع      َجَرَوأْع       
: أيـن هـم؟  قـال   : قال ففروا من بين يديه فدخلوا داراً في الصيارفة، فقال له الشرطي       

  ")6( فسميت دار الظالمين إلى اآلن لقول رؤبةدخلوا دار الظالمين،

. ، والمرة الثانية في دار الظـالمين      )الوزعة(مرة في إطالق كلمة     : تصرف رؤبة مرتين  
التي أخذت مكانها في حديث الناس بدالً من الصيارفة، وكال اللفظين مشتق مـن مـادة لغويـة                  

الجديدين وهذا الخبر يـوحي بمخالفـة   معروفة شائعة غير أن الناس لم يطلقوهما على مدلوليهما     
  . )7(رؤبة للمألوف وتصرفه في اللغة

أن رجز رؤبة ما هو إال متون لغوية كان يؤلفها من أجل الـرواة،            : ويشير شوقي ضيف  
وجعل رؤبة صـاحب مـصنع كبيـر        ... ومن أجل أن يمدهم بكل لفظ غريب وكل أسلوب شاذ         

يقفون ببابه ينتظرون ما يتساقط على مائـدة شـعره          ورجال اللغة من أمثال يونس النحوي عياالً        
  :)9(ويعلقُ شوقي على قافية رؤبة المشهورة. )8(وأراجيزه

                                                
  .  26، اجتهادات لغوية )1(

    .135، طبقات الشعراء الجمحي، ابن سالم، )2(
    .7/126، المحكمابن سيده، . ضرب معروف من الثياب )3(
 . 139-6/138، مادة ردم، لسان العربابن منظور، : من ال خير فيه، ينظر:  مردوم)4(

    .ال يوجد في الديوان )5(
  .  20/320، األغاني األصفهاني، )6(
     .61، دراسة أراجيز رؤبة والعجاج، دراسة لغوية الهاللي، خولة، تقي الدين،: ينظر )7(
    . 282، التطور والتجديد في الشعر األموي )8(

الممر وشبه األعالم أي الجبـال التـي   :  الخالي، والمخترق:رة إلى الحمرة، والخاويمن القتام وهي الغب: ، والقائم 120،  الديوان )9(
يقول هذه األعالم يشبه بعضها بعضاً فتشبه السرايا والخفق أصله الخفق ساكنة الفاء يرد القافية أنه يلمع فيه الـسراب،  . يهتدي بها 
 .22، صأراجيز العربالبكري محمد توفيق، : ينظر. بة على مسامع أبي مسلم الخراساني فاستحسنها على عجمتهأنشدها رؤ
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  َوق  اِئِم اْلَأْعَم  اِق خ  اوي الُمْخَت  رقْ 
  

   َلمَّ    اِع الَخَف    قْ  األع    الم ُم    ْشَتِبِھ    
 من يستطع أن يقرأ المطلع الذي استشهدنا به والذي قد يعد أسهل ما في أرجوزتـه دون                  

أن يرتطم ويصطدم باأللفاظ واصطدامات ال يسعفه من الخروج مـن مأزقهـا سـوى المعـاجم      
والمالحظ أن شوقي ضيف يقطع قطعاً باختالق رؤبة لأللفاظ، ويـشير إلـى كتـاب          . )1(المطولة

ِإن فيه فصالً طويالً لما روي عـن يـونس فـي هـذا              : الشوارد في اللغات للصاغاني، ويقول    
  ". )2(ونحن نقطع بأن يونس استمد هذا الفصل من شعر رؤبة وأراجيزه": ويقول... الجانب

لم تظفر ُأذن رؤبة أو أبيه بمـا يمكـن أن يعـد             : "إذ يقول . لكن إبراهيم أنيس ينفي ذلك    
  ".)3(ارتجاالً حقاً رغم أنَّهما مشهوران باالرتجال في كل روايات القدماء

جال فيها شيء من التجني، إال أن الباحثـة         وهذه المباعدة عند المحدثين بين رؤبة واالرت      
حياَل أمٍر غامٍض ال يمكن إثباته بالدليل القاطع، ومما يدعم الرأي القائـل بقـدرة رؤبـة علـى               

على الشرطة، ودار الظالمين التي أخذت      ) الوزعة(التصرف في اللغة في وقته؛ حين أطلق كلمة         
ث يوجهه دون عناية أو قصد فكيف الحال إذا         مكانها بين الناس بدالً من الصيارفة، وذلك في حدي        

  . كان رؤبة يعمد إلى الصنعة اللغوية ليرضي علماء اللغة

وترى الباحثة انفراد رجز رؤبة بالنادر والغريب، وهذا التوصـيف مـدعوم بتـصريح              
األلفاظ، وأنه لم يسمع بها من قبل، وهذا ما تعدد قوله في معجـم اللـسان                 األصمعي بجهله لهذه  

وأنوه إلى أن األصمعي حجة في اللغة وثقة        . ل بعض األلفاظ، والتي اعتمدت الباحثة رصدها      حيا
ل اللغة أمثال األصمعي وابن األعرابي واألزهري وغيرهم في معاني تلك           هفي نقلها، واختالف أ   

  . المفردات اختالفاً بيناً شاهد قوي يثبت انفراد رؤبة بالغريب النادر

اجم بحثوا عن المعاني الغريبة، وقصده النحاةُ من أجل الـصيغ           والمالحظ أن علماء المع   
وإن اختلف الهـدف منهـا      ) الغرابة(والتراكيب ووجوه اإلعراب الغريبة أيضاً، فالجميع مطلبهم        

وكثير من النحويين ال يميلون من الـشعر إال         : ، ويقول الراغب األصفهاني   )4(عند هؤالء وأولئك  
  .)5(تصعبراب مستغرب ومعنى مسما فيه إغ

                                                

  .  283، التطور والتجديد في الشعر األموي )1(

  .  نفسه والصفحة نفسها )2(

  .  100، من أسرار اللغة )3(

  .  142-141، الرواية واالستشهاد باللغةعيد محمد، :  ينظر)4(

  .  1/56، محاضرات األدباء )5(
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 فألفيـت   - إلمامه بغريب اللغـة    -لقد فتشت ما تأتى لي في لسان العرب عما يسِند القول          
    به أهلُه بالغريب والتصرف فـي اللغـة،         -األمر كما أقر ِسمرؤبة و أي النحاةُ واللغويون من أن 

ة وحجة في اللغـة  ولمعاينة ذلك أسرد ألفاظاً انفرد بها رجز رؤبة، وأحكمت بتصريح ممن هم ثق         
  . وبجهلهم لهذه األلفاظ، واختالفهم في معاني تلك المفردات

  : ألفاظ انفرد بھا رؤبة
  :)1(ُأبضا: أبض

األبـض الـدهر    . الهمزة والباء والضاد تدل على الدهر، وعلى شيء من أرفاغ الـبطن           : أبض
2(وجمعة آباض( .  

: ابن سـيده  ، ويقول   )4(ِليةُ، واألبض السكون والحركة   اَألبض الشَّد، والتَّخْ  : )3(يقول ابن األعرابي  
: واألبض باِإلبـاضِ : قال أبو منصور. ، وأنشد رؤبة َأبضا بمعنى الدهر     )5(اَألبض، بالضم، الدهر  

في رسغ البعير وهو قائم فيرفع يده إلى عضده حتى ترتفع يده عن األرض،              أو حبل   عقال ينْشَب   
 6(بالكسروهذا الحبل هو اِإلباض( .  

اختلف اللغويون حول معنى ُأبضا، ويدل ذلك على غرابة اللفظ، وترى الباحثة أن داللـة اللفـظ                
  .متباينة عند اللغويين الثالثة، فاختالف اآلراء يشير إلى ندرة اللفظ وبعده وغموضه

  :)7(يْأنُك
و خالص الرصاص ويقال    ويقال ه . ر اآلنُك الهمزة والنون والكاف ليس فيه أصٌل، غير أنّه قد ذكِ         

وقـال  . )9(من استمع إلى قينة صب اهللا اآلنَك في أذنيه يوم القيامة          :  وفي الحديث  )8(بل جنس منه  
  . )10(أحسبه معرباً: أبو منصور

: قال ابن األعرابي  : )11(أفْعُل من أبنية الجمع ولم يجيء عليه للواحد إال آنُك وَأشُد          : قال الجوهري 
  . )12(يْأنُك بمعنى يعظم

                                                
    34، البحث) 1(
  .  1/37، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر )2(

  .  238، المعارفابن قتيبة، ).  هـ232ت (هو أبو عبد اهللا محمد بن زياد األعرابي أحفظ الكوفيين للغة، :  ابن األعرابي)3(
  .  1/35، مادة أبض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
  .  المخصص  ابن سيده،)5(
 . 10، مادة أبض، أساس البالغةالزمخشري، . 1/35، مادة أبض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)6(

 39، البحث) 7(
  .  1/149، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر )8(
  .  1/177، مادة أنك، لسان العربابن منظور، : ينظر) 9(
  .  نفسه والصفحة نفسها) 10(

  .  نفسه والصفحة نفسها )11(
  .  نفسه والصفحة نفسها) 12(
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  . )1(ما أدري ما قوله يأنك: ومما يدعو للغرابة إنكار األصمعي لها حيث قال

أن أكثر  . ما جاء من كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف أوله باء           وثالثي أوله باء،    : )2(برزغ
ـ    : مثل. ما تراه منه منحوتٌ   ح بلْطَح الرجل، إذا ضرب بنَفِْسه األرض، فهـي منحوتـه مـن بِط

  . بِغ أو زَلغَ وزغَزمنحوتة من بأن برزغ وترى الباحثة . )3(وُأبِلط

عزر4(الب( : األصمعي معرفتـه بهـا         . نشاط الشَّباب غُ من الكلمات التي أنْكَرزروالب)ويقتـرن  . )5
  . مفهوم الغرابة بالغموض واإلنكار

  : )6(الِجرواضا: جرض
راضفهـو              وجمل جرو  ،العظيم: الج ـلْبرة غليظة وهو صعظيم؛ فإن كان ضخماً ذا قَص اض
8(أحدهما جنس من الغصص واآلخر مـن العظـم        : الجيم والراء والضاد أصالن   . )7(جرواض(. 

   . )9(غص به: وجِرض بريقه جرضاً

الجريـاض  : يقـول الجـوهري  . عظـيم : وجمل ِجـرواض .  العظيم الجرواض: ابن بري يقول  
واضقال األصمعي . الضخم العظيم البطن  : والِجر :   ياضالذي بطنه  : قال: قلت ألعرابي ما الِجر
  .)10(كالِحياض

. ولعل غرابة اللفظ تبدو من سؤال األصمعي لألعرابي، فقد أنكر األصمعي معرفته بهذه اللفظـة              
  . وذلك لغرابتها وبعدها عن االستعمال

اضب11(ح( :ضبالسهم : والح راِدهخالف إِ : إحباضص)أن يقع السهم    )12 بضيدي الرامي    من  الح 
التحـرك  : والنَّـبض " ما به حـبض وال نَـبض      : "، قال ابن قتيبة   إذا رمى وهو خالف الصاردة    

والنَّبض :ض13(نبض العروق، ولم يعرف األصمعي الِحب(ثم قال  :ضبال أدري ما الح)14( .  
                                                

  .  1/177، مادة أنك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(

    43، البحث )2(
  .  1/330، مقاييس اللغةابن فارس، :  ينظر)3(
  .  2/61، مادة برزغ، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

  .  1/99، ة لغوية في أراجيز رؤبة والحجاجدراسالهاللي خولة تقي الدين، :  ينظر)5(
  .  53، البحث. 177، الديوان )6(
  .  3/125، مادة جرض، لسان العربابن منظور، : ينظر )7(
  .  1/443، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر )8(

  .  90، مادة جرض، أساس البالغةالزمخشري، : ينظر )9(
  .  3/125، دة جرض، مالسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
  55، البحث )11(
  .3/16، مادة حبض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)12(

  .46، أدب الكتاب )13(
  .4/13، مادة حبض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)14(
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1(ِحيران(:  

، وال قالها هو إال في تفسير هذا البيت، وليس ذلك أيـضاً             ها أحد غيره  الِحيران جمع حير، لم يقل    
  .)3(، وفي هذا النص ما فيه من الداللة على الدقة في النقد والتحقيق)2(في كل نسخة

  طِ   : حائروال،  )4(وحيران جمع حارسوال يقال      المطمئن من األرض الو ،ورانوح وجمعه ِحيران ،
  . ِحيران: )5(ال في تفسير قول رؤبةحير إال أن أبا عبيدة ق

ولـم نـسمع   : وجاء في اللسان. ورجل ذو دغَواٍت ودغَياٍت ال يثْبتُ على خُلٍُق:  ودغْية )6(دغوات
  .)7(نحن نقوُل دغْية وغيرنا يقُوُل دغْوة: دغيات وال دغْيةً إال في بيت رؤبة فإن قال

  . )8(عارةالد: الدغْيةُ: ويقول ابن األعرابي

وإنما أردوا دِغيةٌ ثم خُفّف كمـا    : والواحد دغْية؛ قال  . إنه لذُو دغواٍت، بالواو   : قال الفراء 
ليس ثَم شك في أن اللغويين يستقرون من فلسفتهم فـي إدارة الكـالم دون               .  )9(قالوا هين وهين  

رابة الكلمة في كثير من األحيان      تفسير منطقي حيال ألفة هذه اللفظة أو غرابتها، والمالحظ أن غ          
  . يعود إلى السماع

  : )10(تُسِغمه

  . )12( سِغم)11(على أنهم يقولون للِسغِْل. السين والغين والميم ليس بشيء

ـ فق معناها علـى عـدة أوجـه،         ت حيث فُسر   لفظة تُسِغمه في شاهد رؤبة،     اختلف في مدلول   ل ي
 . )13(متُ الطين ماء والطعام دهناً رؤَّيتهسغّ: الجوهري :قالف. يؤخرهأي : يسغّمه

                                                
  63، البحث) 1(

  .  3/334، المحكمابن سيده،  )2(

    .179، ابن سيده، محمد النعيمي، عبد الكريم شديد:  ينظر)3(

 .3/285، مادة حير، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(

  .157، لحن العوامالزبيدي،  )5(

 .  180، البحث )6(

 . 5/272، مادة دغا، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(

  .  نفسه والصفحة نفسها )8(

  .1/149، معاني القرآنالفراء،  )9(

   96، البحث) 10(
   . 7/190، مادة سغل، لسان العربابن منظور، : ء، ينظرالولد سيء الغذا: للسغل) 11(
   .3/77مادة سغم، ، مقاييس اللغة ابن فارس،: ينظر) 12(
   .7/199، ، مادة سغملسان العرب ابن منظور،: ينظر) 13(
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، )1(مغْر كله توكيد لل   ،سغْماًدغَماً  رغْماً له    ابن السكيت ويقول   .يسغِّمه يربيه : ابن األعرابي يقول  
:  وجاء في اللسان سغَم الرجل يـسغمه سـغماً         .والمسغَّم الحسن الغذاء   سغّمت فصيلي إذا أسمنته   

فهو أقرب  . ويستشف من معنى البيت أنه يتحدث عن الغيظ        .به األذى وبالغ في أذاه    أوصل إلى قل  
  .)2(ولم يسمع األصمعي في هذه الكلمة شيء .ما يكون للمعنى

  .)4(الزحام على الشيء: الضيقُ والضناطُ: الضنْطُ: )3(الضناط

وقال ضـِنطَ   . )5(طاوقال ضنَ  .أنكر ابن األعرابي معرفته بالضناط    : وفي نوادر أبي زيد   
: الـضناط وفي اللـسان    . الضناط من الكثرة  : ءوقال أبو عمرو بن العال    . فالن من الشحم طَنَطاً   

  .)6(ضناط الزحام على الشيء، وبيت رؤبة هو الشاهد الوحيدالضيق، والِّ

   .)8(السحاب الكثيف: العسُل عامةً والطِّريمبالكسر : ريمالطِّ: )7(ريمالطِّ

: الطِّـريم : ، وعن ابن خالوية، قال)9(ولم يجيء الطِّريم السحاب إال في رجز رؤبة    : ال ابن بري  ق
  .)10(العسُل أيضاً

هموهو الصمد المرتفع  ) غير جمع (قال األصمعي لجم هو واحد      : )11(ولُج .     ـموقال أبو عمرو لُج
  . )12(جمع بمعنى النواحي) لُجم(وقال ابن األعرابي . واحد وهو جبل مسطح ليس بالضخم) فُعل(

: اللُّجـم : اللُّجم دابة أكبر من شحمه األرض دون الِحرباء، وابـن خالويـة قـال             : قال ابن بري  
  . )13(العاطوس وهو سمكة في البحر تتشاءم بها العرب

والواضح من المعنى العام أن رؤبة يتحدث عن بلد من البلدان واصفاً إياه فأصحان جمع               
 فيستوحي المعنى حيث يقابل الـساحة  ،فناء الواسع، أو الساحات السهلة في األرض    صحن وهو ال  

  . )14(والسهل فيراه مرتفعاً أو جبالً وقد يراه بمعنى الناحية
                                                

   .476، كتاب األلفاظ) 1(
   .7/199، ، مادة سغملسان العرب ابن منظور،: ينظر )2(
    111، البحث )3(
  .  9/66، ضنط، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر )4(

 .120: ينظر )5(
  .   9/66، ضنط، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر )6(
 .112 ،البحث )7(
  .1/10، المحيط في اللغة إسماعيل ابن عباد، الصاحب، .9/114, ، مادة طرملسان العربابن منظور، :  ينظر)8(

  .نفسه والصفحة نفسها )9(
  .1/113، اإلتقان في علوم القرآنلسيوطي،  ا)10(
   . 153، البحث )11(
  .13/174، ، مادة لجملسان العربابن منظور، : ينظر )12(
  .نفسه والصفحة نفسها )13(
 . 13/174، لجم، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر)14(



 301

وإذا رجعنا إلى اللسان نجده يستشهد بأقوال أبي عمرو وابن األعرابي وابن عبـد ربـه                
اللفظ وغموضـه وبعـدة عـن اُأللفـة         واختالف المعنى وكثرته يدل داللة واضحة على غرابة         
  . والتداول في بيئة معينة، ويكون متداوالً في بيئة مغايرة

أسـباب   مـن ينـشأ  ألن المشترك اللفظي النوادر؛ والخالف في مدلول الكلمة جعلها من     
الكلمة كذلك فهي مفرد لدى جماعة وجمع لدى آخرين        ةتالخالفات؛ كما أن الخالف كان في صيغ      

وترى الباحثة أن اللغـويين يعملـون       . )1( لدى جماعة وفُعل بضم وفتح لدى أخرى       فُعل بضمتين 
  . على األكثر ويسمون ما خالفهم لهجات

من غريب اللفظ عند رؤبة كلمة     : )2(َألْواد :ـقٍّ وال            : ألْوادٍل وال إلـى حديميُل إلى ع أي ال يكاد
والمالحظ أن اللفظة نادرة فلم تعثر الباحثة علـى          .)3(هذه كلمة نادرة  : ينْقاد ألمٍر، قال األزهري   

  . ذر لود في معجم مقاييس اللغة وأساس البالغة وغيرهمج

فارتـاح نظـر إلـي      :  أرد أي من نزلت به بِليةٌ فارتاح اهللا ِبرحمته، فأنقذه منها         : )4(فارتاح ربي 
ونحن نَستَوِحشُ مـن مثـل   رابيته قاله بَأع، قول رؤبة من ِفعِل الخالق   : وقال األزهري . ورحمني
هـدانا  و اهللا، تعالى ذكـره،       ألن اهللا تعالى إنما يوصفُ بما وصفَ به نفسه، ولوال أن           ؛هذا اللفظ 

  .)5( عليهـا  ئبفضله لتمجيده وحمده بصفاته التي أنزلها في كتابه، ما كنا لنهتدي لهـا أو نجتـر               
: وقال أبـو البقـاء الكفـوي      . )6(ن جفاء األعراب  فأما الفارسي فجعل هذا البيت م     : هقال ابن سيد  

  . )7(أنقذه من البلية: وارتاح اهللا له برحمته
  : )8(القَعضا

عطفُك رأس الخشبِة   : من ذلك القَعض  . القاف والعين والضاد كلمة تدل على عطِف شيٍء وحنْيِيه        
  .  )9(كما تُعطَفُ عروش الكَرِم

عندي أن القعض فـي     : قال ابن سيده  . )10(، كقولك ماء غَور   القَعض المقْعوض، وصف بالمصدر   
ـ  نأني أيتُهـا المـرأة      ير؛ ومعناه إن تَ   )11(روبض أي م  بهم ضر رتأويل مفعول كقولك دِ    اله م ر

                                                
  .  101، دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاجالهاللي خولي تقي الدين، : ينظر )1(

    .157، البحث )2(
  .  13/252، مادة لود، لسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
  .  87، البحث) 4(
  .  6/256، مادة روح، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(

  .  نفسه والصفحة نفسها )6(
  .  79، الكليات )7(
  .  143، البحث )8(
  .  5/112قعض، ، مادة مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر )9(

  .  12/154، مادة قعض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
  .  1/80، المحكم )11(
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في المفاِوز وقُوتي على السفر، وسقطت النون فـي   بهدايتي  حناني فقد كنت ُأفَدى في حال شبابي        
  . )1( وما زائدة والعريش الهودج  بالمجازاةتَرين للجزم

وقد انفرد رؤبة بهذا القول فمعنى الكلمة غير محقق فمدلوالت هذه الكلمة هي االنحناء والضيق،               
العـريشُ القَعـض    : ويتضح تصرف رؤبة بالمصدر وجعله نائياً عن الصفة، وقال األصـمعي          

   نْفَكقُ، وقيل هو المِتك   : زية لقوله أطر  والداللة المجا . )2(الضيتُ فُالناً على مودوبنو فـالن   . أطَر
  .  )3(إطار لبني فالن إذا حلوا حولهم

وإذا أرجحنا المصدرية في الكلمة، يكون االنحناء هو المدلول الراجح لها، ففـي قـول                
ى ُأِكد بمـصدر مـرادف فكأنـه    ، يكون أطر بمعنى حن   )4(رؤبة أطر الصناعيين العريش القَعضا    

: الصناعيين مثنى صناع وهي   . الهودج: العريش، و حنى الصناعيين العريش، الحنى الجيد    : وليق
  .)5(المرأة الحذقة

  . وتبدو الغرابة في تعدد مدلوالت الكلمة والتبادل بين الصيغ باإلضافة إلى غموض المعنى العام
  :  من غريب لفظ رؤبة)6(الِفطَحل

 وزمن والِفطَحل زمـن     ، الناس فيه بعد   دهر لم يخْلَق  : زبرى وزن الهِ  جاء في اللسان؛ الِفطَحل عل    
  )u)7نوح النبي 

، وجـاء فـي     )8(أيام كانت الحجارة فيه رطباً    : وسئل رؤبة عن قوله زمن الِفطحل، فقال      
الـسيل  : ، والِفطَحـل  )9(يـف ب والر ص زمن الخِ  :أتيتك عام الِفطَحل والهدملة يعني    : كالم العرب 

فَطْحل، بفتح الفاء، اسم رجل، قال تباعد مني فَطْحـٌل          :  قال الجوهري  لحبل الس ثم ضخم   وجمٌل
  .)10(إذا رأيته

البكري على صفة زمن لم يخلق الناس فيه بعد، ولفظ الفطحـل مـن              وترى الباحثة أن    
األلفاظ التي انفرد بها رؤبة فتكلفهم شرحها على وجه التخمين، يشير إلى عدم معـرفتهم حقيقـة           

  . ناهامع

                                                
  .  12/155، مادة قعض، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
  .  نفسه والصفحة نفسها )2(
  .  18، أساس البالغةالزمخشري، : ينظر )3(
 . 143، البحث) 4(

  .12/155، مادة قعض، لعربلسان اابن منظور، : ينظر )5(
  .137، البحث )6(
  .11/196، مادة فطحل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
  .نفسه والصفحة نفسها )8(

  .80، أراجيز العربالبكري، محمد توفيق، :  ينظر)9(
  .نفسه والصفحة نفسها )10(
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: وال عجب في عدم اإلصابة إذا كان أصُل اللفِظ بعيداً جداً مأخوذاً من اعتقادات المندائية              
وهم فرقة دينية قديمة األصل، سكن أصحابها بطائح العراق ال سيما نواحي البصرة في عهد بني                

  .)1 ()بالصبة(أمية ويسمون اآلن عند العامة 

الذي كـان أول صـورة      ) يتاهل(ذكر اإلله   لخص نالينو مذهب الصائبة حتى وصل إلى        
فالواضح أن رؤبة عنـد     : "وقال... األرض ثم آدم وحواء   تجسدت في طبيعة المادة وخلق يتاهل       

بالفطحـل  ) يتاهل (فإقامته الطويلة بالواد والبصرة سمع شيئاً عن هذه االعتقادات المندائية وعر          
 أو الِفطَحل اسم رجل عاش في الزمان        وهو في العربية الضخم من اإلبل، وزعم رؤبة أن يتاهل         

القديم وعاصر نوحاً فذكرها في البيت لرغبته المعروفـة فـي اسـتعمال الكلمـات واألسـماء                 
  . )2(الغربية

أوقَعـه فـي   :  وفتنه يفتنـه ،)4( وأفتَنَهإعجابك بالشيء، فَتَنَه فَتْناً وفُتُوناً  : والِفتْنَةُ:  أفْتنتْ :)3(المفِتِن
  .)6(أباها األصمعي باأللف:  فاِتن وأفْتَنَهفتن .)5(اد الفجورالفتنِة وأر

  . )7(فَتَنه جعل فيه ِفتْنةً، وَأفْتَنَه َأوصَل الِفتْنَة إليه: قال سيبويه. ولكن أهل اللغة أجازوا اللغتين

وذهب ابن  . ِتهالعجاج الذي يطفُو من ِرقَِّته وِدقَّ     : ع في قول رؤبة   بنْاختلف في مدلول ه   : )8(الهنْبغ
  . )9( والهنْبوغُيقال للقملة الصغيرة الهنْبغُ: األعرابي

ويبـدو أن   . )10(والهنْبوغُ المرأة الفاجرة  . أي شديد وِهنْباغٌ،  جوع هنْبغ   :  بن العالء  قال أبو عمرو  
  .)11(الشاهد الوحيد هو بيت رؤبةوهو . أبا عمرو استوحى المعنى من المدلول العام للبيت

                                                
م عن نهج األنبيـاء، ومـدار   حهسنن الحق، وزي  عنيل  المل وزاغ،    الصبة أو الصبوة تقابل الحنيفية، وفي اللغة صبأ الرجل إذا ما           )1(

مذهبهم على التعصب للروحانيين، كما أن مدار مذهب الحنفاء على التعصب للبشر الجسمانيين والصائبة تدعى أن مذهبها هـو   
 .259، الملل والنحل الشهرستاني، :ينظر .االكتساب، والحنفية على الفطرة

  .3/338، ربيةتاريخ اآلداب الع )2(
  .   133، البحث )3(
  .11/125، مادة فتن، لسان العربابن منظور، : ينظر )4(
  .  1221، مادة فتن، القاموس المحيطالفيروز، آبادي، : ينظر )5(

  .11/125، مادة فتن، لسان العربابن منظور، : ينظر )6(
  .  نفسه والصفحة نفسها )7(
  .176، البحث )8(
  .15/100غ، ، مادة هنبلسان العرب منظور، ابن:  ينظر)9(

  .نفسه والصفحة نفسها )10(
  .4/330، المحكم، ابن سيده:  ينظر)11(
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ا سبق نذر قليل من غريب رؤبة، وحين مالحظة الغريب يتمثل فيه اإلبداع الذي هـو          وم
من خصائص البالغة، واإلبداع في حد ذاته ليس غريباً، وحينئٍذ يكون مدلول الغرابة هو الجـدة                
واإلبداع، وهذا ما لوحظ في جميع الغريب عند رؤبة، ولعل اختالف اللهجات وجه مـن وجـوه                

كنت ال أدري ما فاطر السموات،      : "لك ما ذكره السيوطي عن ابن عباس أنه قال        الغريب، يؤكد ذ  
  . )1("حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يقول أنا ابتدأتها

  

                                                
  .المزهر السيوطي، )1(
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  : الُمَعرَّب

، وما اسـتعملته العـرب مـن        )1(هو نقل اللفظ من العجمية إلى العربية      : المعنى اللغوي 
  .  )2(ضوعة لمعاٍن في غير لغتهااأللفاظ المو

  : المعنى االصطالحي
تعريب االسم األعجمي أن تتفوه به العرب على ِمنْهاجها، نقول عربتْه العرب أو َأعربتْه              

  .)4(، وحين أرادوا أن تُعِربوه ألحقوه ببناء كالمهم كما يلحقون الحروف بالحروف العربية)3(أيضاً

ذ أقدم العصور مئات من الكلمات من لغات شتى وتكلمت بهـا            دخل في اللغة العربية من    
العرب، وأوردها الفصحاء في كالمهم وذكرها الشعراء في أشعارهم وورد بعضها فـي القـرآن         

  . )5(الكريم والحديث النبوي الشريف

وال يخفى مدى اهتمام علماء اللغة بهذه الطائفة من الكلمات ووضعوا لمعرفتها ضـوابط              
ولم يستعمل سيبويه إال المعرب بسكون العين وفتح الراء،         . مات المعربة أو المعربة   وسموها الكل 

  .)6("هذا باب ما أعرب من األعجمية: "فقال) أعرب(وكذلك استعمل فعل 

والواضح من كالم علماء اللغة أن المعرب يجب أن يتوفر فيه شرطان لكي يطلـق عليـه اسـم          
  . المعرب

 اللفظ األعجمي المنقول إلى العربية قد جرى عليه إبدال في الحروف وتغييـر              أن يكون : أولھم ا 
  . في البناء حتى صار كالعربي

أن يكون اللفظ قد نقل إلى العربية في عصر االستشهاد، وذلك نرى أصحاب المعاجم كثيراً               : ثانی اً 
  . )7()قد تكلمت به العرب. (ما يقولون بعد ذكر المعرب

                                                
   .10/83، مادة عرب، لسان العربابن منظور، :  ينظر)1(
   .1/268، المزهرالسيوطي، :  ينظر)2(
   .10/83، مادة عرب، لسان العرب ، مادة عرب، ابن منظور،الصحاحالجوهري، :  ينظر)3(
   .4/304، الكتابسيبويه، :  ينظر)4(
   .13، المعربالجواليقي، :  ينظر)5(
   .4/303، لكتابسيبويه، ا:  ينظر)6(
   .14، المعربالجواليقي، :  ينظر)7(
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، ولفظة المولد عـام     )1()مولداً(عربية بعد انقضاء عصر االستشهاد فيسمى       أما ما نقل إلى ال    
ذ من الكلمات بعد انقضاء عصر االستشهاد سواء أكان ذلك عن طريق النقل من              خيشمل كل ما أ   

  .)2(اللغات األعجمية أم االشتقاق من معرب أم االشتقاق من كلمة عربية أم االرتجال

    جالقرآن ليس فيه من كـالم             اختلف اللغويون حول لغات الع م في القرآن، منهم من زعم أن
إن :  ومنهم من قال )4()ِبِل َساٍن َعَرِب يٍّ ُمِب ینٍ     (: وقوله ،)3()ُقْرآنًا َعَرِبّیاً ( :العجم شيء لقوله تعالى   

هذه الحروف أصولها عجمية، إال أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألِْسنتها، وحولتْها من ألفـاظ               
، )5(لعجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكـالم العـرب    ا

  .)6(وذكر الجواليقي في المعرب مثله وقال فهي أعجمية باعتبار األصل من عربيةٌ باعتبار الحال

وترى الباحثة أن القَولين على صواب، فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال َأعجميـة                
، والطُّـورِ ،  طه: هو صادق، فقال أهل العلم من الفقهاء إن أحرفاً كثيرةً بلغات العجم، منها قوله             ف

؛ )7(إنهـا بالرميـة   : والربانيون، فيقال إنها بالسريانية، والصراط، والِقسطاس، والِفردوس، يقـال        
 اعتبار األصلي والزائد والوزن حكْم أبنيـة        ومما غَيرتْه العرب وألحقَتْه بكالمها، فحكْم أبنَِيته في       

  .   )9(ملْحقٌ ببناء كالمهم، فدرهم كِهجرع) فارسي معرب ()8(األسماء العربيِة الوضع؛ نحو درهم

إذا كـان  " فالن دخيل في بيت فالن: "، وهو مأخوذ من قولهم )10(ويطلق على المعرب دخيل   
وأحيانـاً  . أنه مرادف للمعرب وكـأن مـدلولهما واحـد       ، ويستعمله علماء اللغة ك    )11(من غيرهم 

ُأدِخلت في كالم العـرب وليـست       : ، وكلمة دِخيل  )12(يشيرون إلى الكلمة األعجمية بالكلمتين معاً     
  .)13(منه

                                                
   .199، فقه اللغةوافي علي عبد الواحد، . 23، شفاء الغليلالخفاجي، :  ينظر)1(
   .15، المعربليقي، الجوا:  ينظر)2(
   .2، يوسف )3(
   .195، الشعراء )4(
   .1/269، المزهرالسيوطي، :  ينظر)5(
   .16، المعربالجواليقي، :  ينظر)6(
   .1/268، المزهرالسيوطي، :  ينظر)7(
   .5/253، مادة درهم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
   .شوقالطويل المم: ، والهجرع15/26، مادة هجرع، نفسه )9(
   .1/169، المزهرالسيوطي، :  ينظر)10(
   .5/230، مادة دخل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)11(
   .2/202، الجمهرةابن دريد، :  ينظر)12(
   .5/230، مادة دخل، لسان العربابن منظور، :  ينظر)13(
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وخالصة القول إن الدخيل هو األجنبي، دخل اللغة العربية من مفـردات، ومـا اسـتعمله                
فيطلق على كل ما دخـل مـن اللغـة          . أعم من المعرب  فصحاء العرب باسم المعرب، والدخيل      

  . )1(العربية من اللغات األعجمية سواء أكان ذلك في عصر االستشهاد أم بعده

والعامل الرئيسي في دخول هذه المفردات يرجع إلى اتصال العرب قبـل اإلسـالم وبعـده              
 االتصال، ظهور ألفاظ لم يكـن       باألمم المجاورة، اتصاالً مادياً وثقافياً وسياسياً، وقد نتج عن هذا         

للعرب وال للغتهم عهد بها من قبُل، في ميادين االقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة والعلـوم               
  . )2(والفلسفة واآلداب والدين ومختلف نواحي الحياة االجتماعية والسياسية

يـرانهم  فقد كانت العالقات المادية والسياسية وثيقة منذ أقـدم العـصور بـين العـرب وج       
وكان من نتيجة ذلك انتقال طائفـة       . اآلراميين في الشمال عن طريق التجارة والهجرة والرحالت       

  . )3(من األلفاظ اآلرامية إلى العربية

وبالمثل كان لعرب الجنوب في اليمن روابط متينة منذ أقدم العصور باألحباش، تتمثل فـي               
ية فأتيح للشعبين مجال التبادل اللغـوي عـن         عدة ميادين، وبخاصة السياسية والثقافية واالقتصاد     

فانتقل إلى العربية عدد غير قليل من مفـردات         . طريق كثير من ألفاظ الحضارة والحياة المختلفة      
  . )4(اللغة الحبشية

وكذلك صالت العرب ببالد فارس قبل اإلسالم، جعلت طائفة من مفردات اللغـة الفارسـية            
لتي تتعلق باألدوات والمالبس ونحوها مما يستعمله اإلنـسان         ، وخاصة تلك ا   )5(تنتقل إلى العربية  

" )6(ومن كالم الفرس ما ال يخفى مما قد أعربته العرب         : "في حياته المادية واليومية قال األزهري     
  ".)7(وربما غيروا البناء من الكالم الفارسي إلى أبنية العرب"وقال الجواليقي أيضاً 

ة الفارسية التي كانت تعاصر العـصر الجـاهلي وصـدر           ومما تجدر اإلشارة إليه أن اللغ     
ومن أهم ما اختلفت فيه اللغتان هو أن بعض         . اإلسالم هي اللغة الفهلوية وليست الفارسية الحديثة      

                                                
   .16، المعربالجواليقي، :  ينظر)1(
   .133ص، فقه اللغةعلي وافي عبد الواحد، :  ينظر)2(
   .112، فقه اللغة العربيةالزيدي كاصد ياسر، :  ينظر)3(
   .134، فقه اللغةعلي وافي عبد الواحد، :  ينظر)4(
   .31، المعربالجواليقي، :  ينظر)5(
   .10/585، تهذيب اللغة )6(
   .31، المعرب )7(
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 وحـذفوها فـي     )2(دورك بالفارسية دورق بالعربيـة    :  مثل )1(الصيغ الفهلوية كانت تنتهي بكاف    
  . الفارسية الحديثة

زيرة العربية محط القوافل الشرقية والغربية، ومعبر لقوافل التجار إلى          والجدير قوله إن الج   
  . وال يخفى ما للفتوحات من أثر في احتكاك العرب وامتزاجهم بكثير من الشعوب. اليمن

عرب في شواهد رؤبة في اللسانالم :  

ال فـي   طَوعت العرب األلفاظَ بألسنتها، وغَيرت فيهـا بالزيـادة أو النقـصان واإلبـد             
األصوات، ليجري بحسب أبنيتها، ويوافق أصواتها، حتى يغدو على صـورة شـبيهة بـصورة               
األلفاظ العربية، وقد تلقف الشعراء والرجاز كثيراً من هذه الكلمات، وأدخلوهـا فـي أشـعارهم                

  . وأراجيزهم، ومنهم رؤبة بن العجاج الذي شغف بالمخالفة فلم يطْرقْ موضوع إال خالف فيه

  :)3(جوجماوج وجاي

 من خلق اهللا، وهما اسمان أعجميان بدليل منع التصرف واشـتقاق            )5(قبيلتان: )4(يأجوج ومأجوج 
مثلهما من كالم العرب يخرج من أجتَ النار، ومن الماء اُألجاج وهو شديد الملوحـة والمـرارة             

 يخرج من أجـِت  وهما اسمان أعجميان، واشتقاقُ مثلهما من كالم العرب. )6(المحرق من ملحوته  
النار.  

وال يجوز أن يكون يأجوج فَاعوالً وكـذلك        . والتقدير في يأجوج يفْعول ومأجوج مفْعول     
  . )7(ولو كان االسمان عربيين لكان هذا اشتقاقهما، فأما األعجمية ال تشتق من العربية. مأجوج

ن في يـأجوج    قرأ رؤبة آجوج وماجوج وهما من ولد يافث، وكذلك آجوج ويمجوج لغتا           
ففي سفر التكوين ذكـر مـأجوج مـن         . ومأجوج، ولقد ورد ذكرهما في كتب اليهود والنصارى       

  . )8(ضمن أبناء يافث

والمالحظ أن يأجوج ومأجوج بهمز وبدون همز وهما علمـاء أعجميـان بـدليل منـع                
  . واألعجمية ال تشتق من العربية. الصرف

                                                
  .31، المعرب) 1(
   .301 ،نفسه )2(
   .35، البحث )3(
   .2/471، لكشافا الزمخشري،:  ينظر)4(
  األجاج هو الملح، . ج أجيجاً إلى احتدمتؤتالحر من قولهم أج في سيره يؤج أجاً إذا أسرع أو من أجت النار هو   ،بجيميين: ججام )5(

   .5/32، معجم البلدانالحموي، : ينظر. والمكان في ذلك كله     
   .المصباح المنير، عرب الفيومي،:  ينظر)6(
   .648-647، المعربلجواليقي، ا:  ينظر)7(
   .نفسه والصفحة نفسها )8(
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  : )1(نكيأ

وهو الرصاص القلعي   همزته زائدةٌ، هو األُ   : اآلنُك بروقيل هو القزدير، والقطعـة الواحـدة       . س
           ل من أبنية الجمع ولم يجيء عليه للواحد إال آنك وَأشُدوَأفْع ،وفتح همزة أفعل قليل فـي      . )2(آنُكَه

  . )3(أوزان العرب

ومنهم من  . نحو آجر وآنك وآمل   : فهي على وزن فاعلُ   : وآنك من األوزان غير العربية    
وأما اآلنك واآلجر فـيمن خفـف وآمـل         . آلنك فاعل وليس في العربي فاعل بضم العين       يقول ا 

  .)4(فأعجميات

.  بمعنـى الـصفيح    )5( )آنُـك (وحين مالحظة اللغات السامية، يبدو أن فـي الـسريانية           
يستشف مما سبق أن العرب خرجت عـن أوزان األسـماء           . )6(بمعنى الشأقول ) أناخ(وبالعبرية  

غيرت في بناء الكلمات الدخيلة عند التعريب لتوافق األبنية العربية، فخروج الكلمـة        العربية، فقد   
  .ريبععن األوزان العربية عالمة من عالمات الت

تْريـاقى  (، وحدث إبدال صوتي بين      )8(كله التِّرياق، فارسي معرب   : الدراقُ، الدرياقُ : )7(درياقي
  . تاء والطاءويعود ذلك لقرب المخرج بين ال) ودرياقى

، )10(، والدرواق، مقدار ومكيال لمـا يـشرب  )9(أعجمي معرب : الدروقُ: يقول الجواليقي 
  . فارسي معرب، والدراق والدرياقُ والدرياقة، كله التِّرياق، معرب

والدورقُ أصله بالفارسية الحديثة دوره، وهو بضم األول يعني جرة صـغيرة، وبفتحـه              
ويطلق الدورق  . ويكون بالفهلوية دورك وهذا هو أصل اللفظ المعرب       . نى مكيال للشراب  يفيد مع 

  . )11(اآلن في المجاز على جرة ذات عروة

                                                
   .39، البحث )1(
   .1/177، مادة أنك، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(
  .492-1/410، الكشاف الزمخشري،:  ينظر)3(
   .25، المعربالجواليقي، :  ينظر)4(
   .12، معجم األلفاظ المعربة الفارسية شير السيد أدي،: ينظر )5(
   .141، نفسه )6(
   .71، البحث )7(
   .302-301، المعربالجواليقي، :  ينظر)8(
   .301، المعرب:  ينظر)9(
   .5/247، مادة درق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
   .302-301، المعربالجواليقي، :  ينظر)11(
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وليس هناك خالف عند علماء اللغة في آن الدرق مكيال للشرب، والدورق بـالجرة ذات               
 ويعود ذلك لقـرب     )دورق ودورك (ويبدو أن هناك إبدال صوتي بين       . العروة، فالمعنيان للدورق  
  . المخرج بين القاف والكاف

  . المتَّسع، وقال رؤبة يصف الصائد ودخوله في قُتْرته: )1(المنْدمق
ثلج وريح يغْشى اإلنسان من كل أوب حتى يكاد يقتل مـن يـصيبه، فارسـي      : بالتحريك: الدمق

ارسية النفس فهو دمهِكر أي آخـذ       بالف" الدمه"ذو وعكِة، فارسي معرب ألن      : معرب ويوم داموقٌ  
  . )2(بالنفس

  . )3(دمكاه ومعناه األتون وكور الحداد: إن أصله: شيرالسيد وقال أدي 

غير أننـي أرى أن  : "ويشير الجواليقي إلى أن قول أدي شير أقرب إلى الصواب، ويقول          
  ". )4(أصله دمكه وهو مختزن من دمكاه بحذف األلف وعرب بهذا المعنى بصورة دمقه

برد وثلج وريح،   : ، وهو بالفارسية الحديثة بمعنى دمه بمعنى      )5(والمالحظ أنه معرب دمه   
  . )6(وتكون صيغتها بالفهلوية دمك بكاف ومنها عرب

  :)7(مربن
 نبوريقال م :    بانواُألر بونواُألر ونبتـه أعطـاه    : فارسي معرب، والربـون وأربروالع
  .)8(حرف أعجمي: واُألربان واألربون. يلاألربون وهو  دخ

والذي يـسمى الـران     . )9(مربن فإنما هو فارسي معرب، أراد الرابنات      : وقال الجواليقي 
وهذا رأي ضعيف إذ لم يذكر أحد أن        . )10(والران كالخُف إال أنه ال قدم له وهو أطول من الخف          

ومعناه سراويل، ويطلق علـى نـوع       . ارسية رانين وذلك ألن المعنى بالف   . )11(الرابن بهذا المعنى  
  . )12(من الدرع تغطّي الفخذين وهو مشتق من ران بمعنى الفخذ

                                                
   .12/221، مادة قتر، لسان العرب، ابن منظور: غَبرة يعلوها سواد كالدخان، ينظر: والقَتْرةُ. 76، البحث )1(
   .5/300، مادة دمق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(
  . 66،  المعربةاأللفاظ الفارسيةمعجم  )3(
  .308، المعرب) 4(
   .5/304، مادة دمه، لسان العربابن منظور، : ينظر. اشْتَد حره: دِمة يرمنا دمها فهو دِاِمه ودامه:  دمه)5(
  .308، المعرب الجواليقي، )6(
   .80، البحث) 7(
   .91-6/90، مادة ربن، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
   .326، المعرب )9(
   .1/277، الجمهرة ابن دريد،:  ينظر)10(
   .327، المعرب:  ينظر)11(
   .نفسه والصفحة نفسها) 12(
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بـالنون  ) مرنّن(في بيت رؤبة تصحيف وصوابه      ) مربن(أن لفظ   : وللجواليقي رأي آخر  
مثنى في حالتي النـصب والجـر       ) رانين(كأنهم ظنوا   ) رانان(وهو من رانين، وتقول له العرب       

غير أن هذا االفتراض عند الجـواليقي ال يحـل مـشكلة    . )1(للمفرد) ران(فقالوه باأللف ثم قالوا  
بحذف الدال ويكـون  ) مروبن(وهو اللثام فقال ) روند(ولعله مأخوذ من ) مروبن(وجود الواو في   

  .)2(معناه ملثماً
عربنْتُ في الشيء   : رفوا منه الفعل فقالوا   وص. )3(لغة في اُألربان واَألربون   : والعربان والعربون 

أن يشتري الرجل العبد أو الدابة فيدفع إلى البائع ديناراً أو درهمـاً             : وبيع العربان . وأعربتُ فيه 
  .)4(العربون: واللغة العالية. وإن لم يتم كان للبائع. على أنه إن تم البيع كان من ثمنه

وعرب أربون وخففت الراء فأصـبح َأربـون بفـتح          ) ربونَأ(والعربون يوناني وأصله    
والعربون بالفتحتين أقربهن   . فإبدال الهمزة عيناً ويعود ذلك لقرب المخرج      : أما العربون . )5(الراء

  . )6(إلى األصل اليوناني

لقـول  وخالصة ا. ويعود قول رؤبة مربن إلى أصل فارسي، فهو لفظ مشتق من اُألربان اُألربون      
  . أن لفظ مربن في بيت رؤبة مأخوذ من الرابن والرابن بمعنى الران وهو خرقة تصنع كالخف

  : )7(الرزدقا
السواد والقرى تعريب رسـتا     ،  )8(الرستاقالرزداق و لغة في الرسداِق، تعريب     : الرزداق

 ف من الناس     : قال الجوهري  )9(ومنه اآلراميطْر من النحل، والصـرب وأصـله       السعوهـو م ،
  . )10 ()هترس(بالفارسية 

 فأصـبح   نثم جهرت السي  . ورستق هو األصل  . كل صف رستق رزدق   : وقال األزهري 
  . )11(الفظ رزتَق، ثم جهرت التاء لمجاورتها للزي فأصبح رزدق

                                                
   .327، المعربالجواليقي، : ينظر) 1(
   .نفسه والصفحة نفسها) 2(
  91-6/90ابن منظور، لسان العرب، مادة ربن، :  ينظر)3(
   .456، المعربالجواليقي، :  ينظر)4(
   .نفسه والصفحة نفسها )5(
   .نفسه والصفحة نفسها )6(
   .82، البحث )7(
   .6/145 رزدق، ، مادةلسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
   .71، معربةمعجم األلفاظ الفارسية الشير السيد أدي، : ينظر )9(
  . 324، أدب الكاتب ابن قتيبة، .، مادة رزدقالصحاحالجوهري،  .3/322، المقتضب البطليوسي،:  ينظر)10(
   .9/394، تهذيب اللغة )11(
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ويشير الجواليقي إلى أن الرسداق والرستاق معرب، وهو فارسـي وأصـله بالفارسـية              
، حـذفت منـه     وهذا هو أصل اللفظ المعرب    ) روستان(تا ومعناه القرية، وبالفهلوية     الحديثة روس 

والرسداق والرزداق لغتـان وال     . ستاق بالتاء هو األصل   تقاء الساكنين فالر  الواو عند التعريب الل   
  . )1(يجمع إال رساِتيق

كم2(الر( :  
، )3(والجمع، رمـك، وأرمـاك جمـع الجمـع        الفرس الِبرذَونِة التي تتخذ للنسل معرب       : الرمكَة
أنثى البراِذين والجمع ِرماك ورمكاتٌ، وأرماك فارسي معـرب، والرمـك بالفارسـية             : والرمكَة

هم4(أصله ر( .  
أنثـى  : ولـه معنيـان  ) رمكا(هو سرياني ) الرمكة(ويشير الجواليقي إلى أن أصل اللفظ       

رمـه بالفارسـية    (المعنى الثاني هو مأخوذ من رمك بالفهلوية        وب. البراذين والقطيع من الحيوان   
  . )5(ومنه أيضاً الرمق بمعنى القطيع من الغنم) الحديثة

، بفتحهـا والواحـدة     )6(الرمـك : والصواب. الرمك بتسكين الميم  : ويقولون إلناِث الخيل  
  . )7( الهاءوهو من الجمِع الذي ليس بينَه وبين واحِدِة إالَّ. رمكَةٌ

  :)8(ِسخِْتيتُ
ما يخرج مـن بطـون ذات الحـوافر         :  السخْت .)9(صلب دقيق وأصله فارسي   : وسخْتٌ وسخْيتٌ 

   . )10(سوخْتَه ومعناه الفاسد األحشاء

ولمـا عـرب   . )11(وهو فارسي معرب  : وسخْتٌ أي صلْب  . الشديد بالفارسية : والسخْتيت
 أتى رؤبة بكلمة سـخت      )12(على ِفعليل، فصار ِسخْتيت من سخْتٌ     فاشتقوا منه اسماً    . قيل ِسخْتيت 

 ِفعليل منها والواضح أن أغلب اللغويين من الذين تنـالوا التعريـب حكمـوا               بزنةوتصرف فيها   
                                                

   .325، المعرب )1(
   .86، البحث )2(
   .، مادة رمكلسان العربابن منظور، :  ينظر)3(
   .334، المعربالجواليقي، :  ينظر)4(
   .نفسه والصفحة نفسها )5(
   .66، لحن العامة الزبيدي، )6(
   .377، تقويم اللسانابن الجوزي، : ينظر )7(
   .93، البحث )8(
   .7/144، ، مادة سختلسان العربابن منظور، : ينظر) 9(
   .85، معجم األلفاظ الفارسية المعربشير السيد أدي، : ينظر )10(
   .364، المعربالجواليقي، :  ينظر)11(
   .3/499، الجمهرةابن دريد، :  ينظر)12(
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بفارسيتها وقد تصرف فيها، رؤبة، وأجاز اللغويون االشتقاق من المعرب فـي كـالم العـرب ،       
     ب قيل ِسخْيت بالكسر، فاشتقوا اسماً          وأنهم استعملوا بعض كالم العجم وسرلْب فلما عخْتٌ أي ص
وهذا ال يخرجه عن كونه غيـر مـشتق مـن األلفـاظ             . على ِفعليل، فصار ٍسختيت من سخْت     

  . )1(العربية

ِسخْتيت من السخْت، كزحليٍل من الزحِل، وهو معروف فـي كـالم العـرب الـشخت                
  . )2(والشخيت لغة فيهما كما في اللسان

  : )3(السيساب
أو السيسبان في العربية معرب عن سبستان الفارسية، وهو شجر يطول أكثـر             : السيسبي

  . )4(من قامة، عريض األوراق أبيض الزهر واسعة يثمر قليالً عناقيد حمراء فيداوي بها

  : ]شمرج[ )5(السمرجا
الرقيـق مـن    : مرجالـشُّ : جاء على أكثر من ثالثة أحرف، ويقول ابن فارس        : الشمرج

وهو يوم للعجم يستخرجون فيه الخراج في ثالث مـرات، وعربـه            . )6(الثياب، فزيدت فيه الراء   
  . ، فقال السمرجا)7(رؤبة بأن جعل الشين سيناً

  . )8(الشَّغُوش
  .  )9(رديء الِحنْطِة: والشَّغُوش لفظ فارسي معرب، ويعني

  . عند الجواليقي) شَّغُوشال(ولم يرد أي ذكر لقول رؤبة 

                                                
   .85،   المعربـة  األلفـاظ الفارسـية   معجـم    شـير، أديـر،   . 1/290،  المزهـر  السيوطي، .1/133،  المنصف ابن جني، :  ينظر )1(

   .7/144، ، مادة سختلسان العربابن منظور، 
   .نفسه والصفحة نفسها )2(
   .91، البحث )3(
  .  91، سية المعربةاأللفاظ الفارشير، أدى، :  ينظر)4(
   .103، البحث )5(
   .3/272 مادة شمرج، ،المقاييس )6(
   .8/130، مادة شمرج، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
   .102، البحث )8(
   .8/98 ،، شغشلسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
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  : )1(الشْهرقا
  . )2(القصبةُ التي يدير حولها الحائك الغَزل، كلمة فارسية وقد استعملها العرب: الشَّهرقْ

لغة في الطَّسِت مما دخَل في كالم العرب الطَّستُ والتَّـور           : والطِّس والطَّسةُ والطِّسة  : )3(الطَّسيا
، وأصله طست فلما   )4( ألن الطاء والجيم ال يجتمعان في كالم العرب        ؛فارسية كلُّها والطَّاِجن وهي   

طَـس، وهـم الـذين      : طَستٌ وغيرهم : ء تقول طَي. )5(عربته العرب قالوا طَس فجمعوا طُسوساً     
  .)6(وجمعه لُصوتٌ وطُسوت. ِلصتٌ ِللِّص: يقولون

  .)7(كليب ومِعز: كما قالوا:  الطَّس على فَِعيل، حيث وجمعواالطُّسوسا بدل  الطَّسيساورد

إال أن الطاء مع التاء ال يدخالن في كلمة واحدة أصليتين في شيء من كالم العرب فالطست هي                  
ـ في األصل طسة ولكنهم حذفوا بتثقيل السين فخففوا وسكنت فظهرت التاء التي في موضـع       اء ت

  .)8(ضع سكن ما قبلها غير ألف الفتحالتأنيث لسكون ما قبلها، وكذلك في كل مو

أصلها طس، فأبدل من أحد المضعفين تاء الثقل الجتماع المثلين ألنه قال            : قال ابن قتيبة  
وجمعت أيضاً على طسوس باعتبار األصل، وعلى       . وفي التصغير طُسيسةٌ  ... في الجمع طساس  

  .)9(طسوت باعتبار اللفظ

بالشين ) تَشْت(ألن أصله بالفارسية    . لشين المعجمة وحكى با ): طست(قال الفيروز آبادي    
هو إناء من النحاس لغسل اليد وفيـه لغـات الطـس والطـشتُ        : المعجمة والتاء والطْست تشت   

  .)10(والطسه

والمالحـظ أن  . اللسان، وتعني الحـسن رؤبة في ورد في موضع آخر من شواهد      : )11(المطوس
  .  الطَّسِتاآلراء أجمعت أن الطَّس لغةٌ في 

                                                
   .104، البحث )1(
   .8/155، مادة شهرق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(
   .113، البحث )3(
   .22، المعربالجواليقي، :  ينظر)4(
   .9/117، مادة طس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
   .437، المعربالجواليقي، :  ينظر)6(
   .9/117، مادة طس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
   .12/274، التهذيباألزهري، :  ينظر)8(
   .389،أدب الكتاب:  ينظر)9(
   .، مادة طساموس المحيطالق )10(
   .113، البحث) 11(
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  : )1(قُوشي
قُـوشٌ أي   . )2(وهو بالفارسية كوجـك   . قليل اللحم : فارسي معرب، ونعني رجل قوِشي    : وقُوِشي
 )3(ومنه التركْي كجوك والكردي ِكجكَة    .  الجثة، وهو معرب بالفارسية كوجك؛ أي الصغير       صغير

  . )4(لفارسيةبالجيم الفارسية معرب بحذف الكاف األخيرة وإبدال الشين من الجيم ا

  . )6(وهو معرب، ويقال إنه بالفارسية لَغَام: )5(لجمه

  . )7(بل هو معرب: اللِّجام معروف وذكر قوم أنه عربي وقال آخرون

  . )8(ولُغام بالغين لغة فيه. هو فارسي معرب، وأصله لُكام بالكاف الفارسية بضم أوله

: شبيه، واشتقوا منه فعالً وقـالوا     ويطلق اللجام أيضاً على ما تشده الحائض وهو على الت         
سالفَر مم بالسكون: وجمع اللجام. َألْجم ولُجة ولُج9(َألِْجم(.  

  . )10(حول فمها: ولغام المرأة. زبده: تعني استخباره عن الشيء، ال يستيقنه، ولغام البعير: لَغَماً

وليس في حروفها شيء يحملنا     . والتي ذكرتها لم تشر إلى عجمتها     . لم ترد كلمةَ بلْغَم في المعاجم     
غير أن الذين يعرفون اليونانية يرون أنها مأخوذة من اليونانيـة ولهـا             . على الشك في عروبتها   

أصل في اليونانية معروف فهي مشتقة من فعل يفيد معنى االحتـراق والمعـروف أن األطبـاء                 
 المصطلحات الطبيـة التـي      القدامى كانوا يعتقدون أن البلغم نتيجة االحتراق في الجسم فهذه من          

  . )11(أخذتها العرب عن اللغة اليونانية

  . ، وقيل النِّيم فرو يسوى من جلود األرنب غالي الثمن)13(، النيم، الفرد الخلق)12(نيما

                                                
   .147، البحث) 1(
   .389، أدب الكاتبابن قتيبة، . 12/219، مادة قوش، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(
   .130 ،معجم األلفاظ الفارسية المعربةشير السيد أدي، : ينظر )3(
   .496، المعربالجواليقي، :  ينظر)4(
   .153  ،البحث )5(
   .الجمهرةابن دريد، :  ينظر)6(
   .564، المعرب الجواليقي، )7(
   .13/174، مادة لجم، لسان العربابن منظور، :  ينظر)8(
   .نفسه والصفحة نفسها )9(
   .617 ، المعرب، 3/213، مادة لغم، لسان العربابن منظور، : ينظر) 10(
   .19، نفسه )11(
    .170، البحث) 12(
   .، مادة نيملسان العربنظور، ابن م:  ينظر)13(
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الفرو القصير إلى الصدر فتعريب نيم مركب من نيمة أي نـصف ومـن              والنَّيم بالفارسية بمعنى    
أما اللباس الذي يستر نصف الجسم فيسمى، ِنـم          )1(بالسنسكريتَّية وهو أيضاً نيما     هاء التخصيص 

2()تن معناه الجسم (-تَنَه(.  

والبيـضة  . نصف الشيء ومنه قولهم للقبة الصغيرة ِنم خَاِئجة أي ِنصفُ بيـضة           : النِّيم بالفارسية 
 بالجيم الفارسية   )جه(البيضة في الفارسية خاية، وخَاِئجة من خاية، و       : عندهم خاياه فأعربت فقيل   

  .)3(أداة التصغير

  : )4(نَرمقا
ليس في كالم العرب كلمة صدرها نون أصـلية وثانيهـا           . معرب فارسي، ويعني اللين   : النَّرمقُ
ومعناه اللِّين الناعم،   ) نَرم(وأصله بالفارسية الحديثة    . وأراد بالنرمق الثياب اللِّينة البيضاء    . )5(راء

  . )6(صيغة الفهلوية المنتهية بالكافواللفظ المعرب من ال

بتقديم الميم على الراء، ومـن  ) نَمر(لصيغة القديمة ) نَرم(هذا اللفظ الفارسي  : ويضيف الجواليقي 
  . )8()َوَنَماِرُق َمْصُفوَفٌة(: ، وورد في القرآن الكريم في قوله تعالى)7(هذه الصيغة جاء نمرقٌ

  :  )9(هفْتَقا
  . )10(ا هفْتقا أي أسبوعاً، فارسي معرب، أصله بالفارسية هفْتَهأقامو: هفْتَقَ

حرصت الباحثةُ على تقصي األلفاظ المعربة في شواهد رؤبة في لسان العـرب، فاللغـة    
العربية مشحونة بألفاظ أعجمية كثيرة، وال غرو من ذلك فإن القبائـل البـسيطة فـي معيـشتها               

لمتمدنة أدخلت ال محالة ألفاظاً أعجمية إلى لغتها وهذا مـا           وسياستها متى خالطت األمم العربية ا     
جرى مع العرب فإنهم لم يزالوا مع مرور الزمن خاضـعين للبـابليين والمـصريين والفـرس                 

فإن لخمـاً   . (وكانوا قبائل شتى متفرقة يخالضون جميع األقوام المجاورين لهم        . واليونان والروم 
والقبط، وقضاعة وغسان وإياد كانوا مختلطين مع اآلراميين        وجذاماً كانوا مجاورين ألهل مصر      

                                                
   .156، معجم األلفاظ الفارسية المعربةشير السيد أدي،  )1(
   .616، المعربالجواليقي، :  ينظر)2(
   .617 ،نفسيه )3(
   .166، البحث )4(
   .14/231، مادة نرمق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)5(
   .609، المعربالجواليقي، :  ينظر)6(
   .610، نفسه )7(
   .15، الغاشية )8(
   .173، البحث )9(
   .15/72، مادة هفتق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
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 للهنود والفرس وأهل اليمن كانوا مختلطـين        المجاوينوتغلب واليمن كانوا بالجزيرة     والعبرانيين  
مع الهنود والحبشة وسكان صحاري الجزيرة والعـراق كـانوا مخـالطين للبنطيـين والفـرس            

  .)1( )وغيرهم

  

                                                
   .273-1/268، المزهر، السيوطي:  ينظر)1(
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  صوتیة قضایا 

، إذْ يؤثر الجانب الـصوتي علـى     )1(اسة الصوتية جزء أصيل من دراسة المعنى      إن الدر 
، فإذا حدث إبدال صوت منها في كلمة بصوت آخر في           )2(المعنى مثل وضع صوت مكان صوت     

كلمة أخرى أدى إلى اختالف داللة كل منهما عن األخرى، وكذلك إذا ُأضيف إلى الكلمة صوت،                
  .)3(إلى تغيير في معناها تبعاً لهذا التغيير الصوتيأو حذف منها صوت فإن ذلك يؤدي 

والمالحظ أن األصوات المتحدة النوع القريبة المخرج تتناوب فيما بينها، بعضها محـل             
بعض، فكل صوت لين عرضة بطبعة ألن ينحرف إلى صوت لين آخر، وكـل صـوت سـاكن         

ب منه وقد كان لهـذا  عرضة بطبعة ألن ينحرف إلى صوت ساكن متحد معه في مخرجه أو قري           
القانون آثار ذات بال في انشعاب اللهجات العامية عن العربية وفي تطورها من ناحية األصوات               

  .  )4(وقواعد الصرف ووزن الكلمات

ويرجع السبب في كثير من ظواهر هذا التناوب إلى اختالف القبائل في النطق بأصـوات      
ن اآلخر بعض االختالف مع بقاء المعنـى العـام          الكلمة، وقد يختلفُ مدلوال الكلمتين أحدهما ع      

: ، ومن هذا قوله تعـالى )6( من ألفاظ رؤبة معناه اإلزعاج واإلقالق)5()فاألز(للمادة مشتركاً فيهما    
 فهو مشترك مع الهز والحركة فـي  )7 ()َأَلْم َتَر َأنَّا َأْرَسْلَنا الشََّیاِطیَن َعَلى اْلَكاِفِریَن َت ُؤزُُّھْم َأّزاً    (

المعنى العام للمادة، وإن كان أقوى منه في الداللة على هذا المعنى وأعظم منه وقعاً في الـنفس                  
ال يبلـغ التعبيـر     ) تـؤزهم أزا  (، وذلك ألن كينية     )8(عندما يراد التعبير عن آثار نفسية ذات بال       

: القـدر والمالحظ أن األز هو التحريك والتهيج، ومنه يقـال لغليـان            . عنها، ألنها من الشياطين   
 –األزيز ألن الماء يتحرك عند الغليان، وهذا المعنى متقارب مع ما نحسه في غضب الكـافرين                

، يتوافق مع ما يدل عليـه المعنـى أزر، أي           )9(وحرف الزاي .  وبتحفيزهم للشر  -بفعل الشيطان 
رب فهذا في معنى تَهزهم هزا، والهمزة أخت الهـاء؛ فتقـارب اللفظـان لتقـا       . تزعجهم وتقلقهم 

                                                
  . 124، مقدمة القارئ العربي، علم اللغةالسعران محمود، : ينظر) 1(
  . 13، علم الداللةعمر أحمد المختار، : ينظر) 2(
  . 30، علم الداللةدر فريد عوض، حي: ينظر) 3(
  . 185، فقه اللغةوافي علي عبد الواحد، : ينظر) 4(
  . 38، البحث )5(
  . 99-1/98، مادة أزز، لسان العربابن منظور، : ينظر) 6(
  . 83، مريم) 7(
  . 239، ابن القيم اللغوي، البقري، أحمد ماهر، 185، فقه اللغةوافي عبد الواحد، : ينظر) 8(
  . 195، سر صناعة األعرابابن جني، : يوصف بأنه حرف مجهور لثوي احتكاكي، ينظر:  الزايحرف) 9(
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المعنيين، والهمزة أقوى من الهاء لذلك خصوا المعنى بالهمزة دون الهـاء، واألز أعظـم فـي                 
1(النُّفوس من الهز( .  

تناول جني نحو فصلين من فصول كتابة الخصائص وضرب له أمثلة كثيرة ولكنـه لـم             
لمعـاني أو   تصاقب األلفاظ لتصاقب ا   "يضع له اسماً على حدة، وقد أدخله تحت قانون عام سماه            

أي أن تقارب الحروف في كلمتـين يـدل علـى           " الكلمات المتصاقبة الحروف متصاقبة المعاني    
  . الحرفان المتقاربان يستعمل أحدهما مكان صاحبه"تقارب معناهما، أو 

أما ما تعاقب فيه الهاء والحاء، فقد أبدل رؤبة صوت مكان صاحبه مع بقـاء المعنـى،                 
، ويناظر العين في المخرج من حيث إنه وسـط          )2(اكي مهموس فالحاء صامت رئوي حلقي احتك    

 )5(أبدل رؤبة هـاء جِلـه     . )4(صوت رخو مهموس حنجري احتكاكي    : ، أما صوت الهاء   )3(الحلق
: وجلِحه وجِلح . )6(أشد من الجلَح، وهو ذهاب الشعر في مقَدم الجبين        : لَح، والَحله جبدل من حاء    

  .)7( مقَدم الرأس فوق الصدغينهو انحسار الشعر في

  .)8(واْألجله واألجلح في لغة بني سعد

ويحدث مثل هذا اإلبدال الصوتي بين الحاء والهاء إما لقرب المخرج أو لشتراكهما فـي               
الصفة، فإبدال صوت مهموس بصوت مهموس آخر مجاور له أكثر احتماالً من غيره وقد يعـود         

اعاةً للقافية، إذ تحكمت القافية في كثير من الكلمات العربيـة فغيـرت             اإلبدال الصوتي أحياناً مر   
  : أشكالها في رجز رؤبة ومن األلفاظ التي طرأ عليها اإلبدال كلمة

   )10(مثل مدحه: ، ومدهه يمدهه مدهاً)9(المدِه

         حدالم يضارع هدح، والمده ومدوقـال األصـمعي    )11(ويبدو تعاقب الهاء والحاء في م ، :
  . )12(مدح مده، وما أحسن مدهه، أي المدح

                                                
  . 146-2/145، الخصائصابن جني، : ينظر) 1(
  . 234، فصول في علم األصواتالنوري محمد جواد، . 90-89، ألصوات اللغويةأنيس إبراهيم، ا: ينظر) 2(
  . 89-88، نفسه) 3(
  . 196، علم اللغةود، السعران محم: ينظر) 4(
   . 54، البحث )5(
  . 3/186، ، مادة جلهلسان العربابن منظور، : ينظر) 6(
  . 2/98، األماليالقالي، أبو علي، : ينظر) 7(
  . 3/186، ، مادة جلهلسان العربابن منظور، : ينظر) 8(
  . 159، البحث )9(
  . 14/40، ، مادة مدهلسان العربابن منظور، : ينظر) 10(
  .  والصفحة نفسهافسهن )11(
  . 2/98، األماليالقالي، أبو علي، : ينظر) 12(
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 )2(لغة فـي كَـدح يكْـدح      : وكَده يكْده : )1(الكُدِه: وبدا تعاقب الهاء والحاء في قول رؤبة      
  . ، والحاء في كل ذلك لغة)3(كَدحه، وقع من السطح فتكَده وتَكَدح أي تَكَسر

كلمة واحدة، ويقال هو يتَهبش، أي      : والهاء والباء والشين  : )4(التَّهبيش :وقال رؤبة أيضاً  
فوقع اإلبـدال  . الهباشةُ مثل الحباشة : لقرب المخرج، وقال الجوهري   )5(الكسب  : يتكسب والهباشَة 

  . )6( لقرب المخرجبين صوتي الهاء والحاء

:  قـال ابـن دريـد   )7(ة من هاءالهمزة والباء والشين ليس بأصل، ألن الهمزة مبدل   : أبش
  . )8(أبشْتُ الشيء، وهبشْتُه إذا جمعته

 وجمع  )10(أصل كل شيء  : ، ويريد السنح وتعني   )9(السخ: أبدل رؤبة الخاء حاء في قوله     
  .  )11(بين الخاء والحاء ألنهما حرفا حلق

 مـن  ضـرب : والحضب والِحـضب : )12(الِحضبويظهر اإلبدال صوتي في قول رؤبة   
 بضاِت، والحيفي النـار مـن حطـب وغيـره،                 : الح في لغة اليمن؛ وقيل هو ما ُألِْقي طَبالح

بضوالح :                 ،قـبم، منقوطـة، يريـد الحجـنه بومنه قرأ ابن عباس، خَـض بضلغة في الح
بضوالِمح :ربه النار عند اإليقاد: الِمسع كرتُح ود13(وهو ع( .  

ظرة بين الضاد والطاء يظهر للباحثة أن الضاد صـوت صـامت، مجهـور              وحين المنا 
مفخم، النظير المجهور لصوت الطاء، والطاء صوت صامت انفجاري مهمـوس مفخـم، وهـو               

  . )14(النظير المهموس لصوت الضاد

واحتَمَل إبراهيم أنيس أن تكون الطاء القديمة شبيهه بالضاد لدى المـصريين اليـوم، أي          
 ألن المصريين المعاصرين ينطقون الضاد بصورة مناظرة للدال، ولهذا قال القدامى            شبيه بالدال، 

                                                
  . 149، البحث )1(
  . 13/36، مادة كده، لسان العربابن منظور، : ينظر) 2(
   .2/98القالي، أبو علي األمالي، : نظري) 3(
  . 171، البحث )4(
  . 6/29، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر )5(
   .15/13، مادة هبش،  العربلسان ابن منظور،: ينظر) 6(
   .1/37، مقاييس اللغةابن فارس، : ينظر)7(
  . 1/25، مادة أبش، لسان العربابن منظور، : ينظر )8(
  . 97، البحث )9(
  . 224-421، شرح شواهد الشافية .7/271، مادة سنخ، لسان العرب ابن منظور،: ينظر) 10(
  . 424-421، شرح شافية ابن حاجب االستربادي،: ينظر) 11(
   .59 ،البحث) 12(
   .13/147، مادة حضب، لسان العربابن منظور، : ينظر )13(
  . 238، فصول في علم األصواتالنوري محمد جواد، : ينظر. 136-131، األصوات اللغويةأنيس إبراهيم،  :ينظر)14(



 321

إنها مجهورة، ثم إنهاء همست بعد ذلك واحتج لرأيه هذا بما يسمع اليوم مـن أهـل                 : عن الطاء 
، واستدل  )1(مضر وأمضار : مطَر، وأمطار، فكأنما قالوا   : اليمن في نقطهم الطاء ضاداً، فإذا قالوا      

لوال اإلطباق لصارت الطاء داالً، والصاد سـيناً،        : بما حكاه ابن جني عن سيبويه من قوله       كذلك  
  ")2(والظاء ذاالً، ولخرجت الضاد من الكالم؛ ألنه ليس شيء من موضعها

  . واإلبدال الصوتي بين الضاد والطاء يعود إلى لغة أهل اليمن فهم ينطقون الضاد طاء
غلت الغَلَـتُ والغلَـطُ     :)3(الغلُوتُتي التاء والطاء، حيث يقول      ورد في ألفاظ رؤبة إبدال بين صو      

صيغة مبالغة مـن    : وجاءت لفظة الغلُوت في قول رؤبة، وغلت بمعنى غلط، والغلوت         . )4(سواء
                   إنتاج الطاء يتم بالطريقة التي يتم فيها إنتاج صوت التاء، إال أن غلت بمعنى غلط وأشير إلى أن

تتخذ مؤخرة اللسان مع الطبق في أثناء إنتاجه، كما ويعد التاء النظير            صوت الطاء صوت مفخم،     
على اعتبـار أن  . ، وال غرابة في وقوع التبادل بين صوتي التاء والطاء         )5(المجهور لصوت التاء  

  . الطاء هي المقابل المفخم للتاء
لملطـث  ، وا )7(واللطث الفساد، ولطثه بحجر ولطسه إذا رمـاه       : )6(المالِطثويقول رؤبة   

حرف مهمـوس،   : بالثاء بدالً من الملطس بالسين، فوقع اإلبدال بين صوتي الثاء والسين، والثاء           
، وترك حرف السين لالستثقال، وبغيته ملحقة به مقفّاة في إثـره فمـن        )8(وهو أحد حروف النفث   

 ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه نحو سط طس وطث، وذلك لنفور الحس عنه والمشقة في              
  . )9(النفس لتكلفة

هو حجر عريض   : وملطس بالسين هي المستعملة فقد جاءت ملطس وملطيس والملطاس        
فيه طول، وملطاس مالطيس واللطوس بالسين هي  المستعملة والشائعة على األقل فـي لهجـة                

  . ، أما الثاء فقد جاءت لتناسب القافية)10(رؤبة
، ويبدو ذلك فـي     )11(مس وتجاور المخارج  وتبدل السين من التاء لموافقتيها إياها في اله       

  . الطست: )12(كالطِّس: قول رؤبة
                                                

  . 169، علم اللغةالسعران محمود، . 63-62، األصوات اللغوية: ينظر) 1(
  . 4/434، الكتاب) 2(
  . 130، البحث) 3(
  . 11/69، مادة غلت، لسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
  . 238-232، فصول في علم األصواتالنوري محمد جواد، : ينظر) 5(
  . 154، البحث) 6(
  . 13/200، مادة لطث، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
  . 1/171، سر صناعة األعرابابن جني، : ينظر) 8(
  . 1/45، الخصائص، نفسه) 9(
  . 13/200، مادة لطس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)10(
  . 1/156، سر صناعة األعرابابن جني، : ينظر) 11(
  . 9/117 ،، مادة طسلسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
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فارسية األصل، وتعنـي    : لغة في الطَّست، وهو مما أدخل في كالم العرب، أي         : والطس
 والطَّاِجن ولما كان أصل التاء والسين مهموستين حاز  إبدال كل واحـدة منهمـا مـن      )1(التَّنور ،

  .ن أقصى اللسانم: من ناحية المخرج. أختها
 وذلـك أن  )3(صـملَق : )2(سملَق: ويضطر الشاعر أحياناً إلى تقريب الصوت كقول رؤبة      

 المستعملية فقربوا السين مـن  )4(القاف حرف مستعمل، والسين غير مستعمل إال أنها أخت الصاد    
ت لالنتباه  ، والالف )5(القاف بأن قلبوها إلى أقرب الحروف إلى القاف من مخرج السين وهو الصاد            
  . أن صوت القاف مفخم جزئي، مجهور أثر على السين فأشربها صوت الصاد

وصورة أخرى يبدو فيها التقريب في الصوت حيث قلبت تاء افتعل داالً إذا كانت فـاؤه                
وأصلها ازتهاف ألن افتعل مـن الزهـف لمـا كانـت            . ازِدهافٌ: ، وذلك نحو قول رؤبة    )6(زاياً

 مهموسة، وكانت الدال أخت التاء في المخرج، وأخت الزاي في الجهـر،             مجهورة، وكانت الثاء  
قربوا بعض الصوت من بعض، فأبدلوا التاء أشبه الحروف من موضعها بـالزاي وهـي الـدال      

  . )8( مثل ازدجر ازدجار)7(فقالوا ازدهف ازدهاف
 ومنفـصلين   والمالحظ أن العين والالم قد يكَرر كل واحد منهما في األصول متـصلين            

وذلك نحو عشَّب واعشَوشَب، إال أنَّه من النادر تكرار فاء الفعل، وفاء الفعل لم تكرر في شـيء                  
  :  )10(قال رؤبة. )9(وهي الداهية: من الكالم إال في حرف واحد وهو مرمريس، ووزنها فَعفَِعيل

  ی    سار أْخَل    َق َمْرَمى الِع    دص    ك
  

  ص  ك ال یمل  ُك الن  اُس ل  ھ تَأیی  سا      
الهوة في القَعرِة مـن األرض،      : والهيتُ. )11(ِهيتومثلها مرقَِريت قلبت الواو ياء في قول رؤبة           

ِهْئتُ بالهمز  : ورويت عن ابن عباس   . صوتَ به وصاح ودعاه   : ويقال وهيتَ بالرجل، وهوتَ ِبه    
  .)12(تَهيأت لك: وكسر الهاء من الهيئة كأنها قالت

                                                
  .  9/117 ،، مادة طسلسان العربابن منظور، : ينظر )1(
  . 7/261، مادة سملق، لسان العرِبابن منظور، :  ينظرالقاع المستوي األملس: ، والسملقاألرض المستوية: والسملَق. 98، البحث) 2(

  .8/285، مادة صملق، لسان العربابن منظور، : وهو القاع األملس، ينظر: لغة في السملَِق: والصملَقُ) 3(
  . 1/186، سر صناعة األعرابابن جني، : ينظر) 4(
  . 135-130، األصوات اللغويةأنيس إبراهيم، : ينظر) 5(
  . 1/186، سر صناعة اإلعرابابن جني، : ينظر) 6(
  1/182، الكتابوالبيت من أرجوزة طويلة عاتب بها أباه، سيبويه،  )7(
  . 1/186، سر صناعة األعرابابن جني، : ينظر) 8(
  . 13/55، مادة مرس، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
  . 69 ،الديوان )10(
  . 176 ،بحثال) 11(
  . 15/118، ، مادة هيتلسان العربابن منظور، :  ينظر)12(
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اإلبدال الصوتي من شيوع في شواهد رؤبة حيث ورد إبدال بـين            وال يخفى ما لظاهرة     
والـالم والنـون مـن      . )1 ()بـن (و) بـلْ (في قول   ) األصوات المائعة  (Lequedsالالم والنون   

األصوات المائعة، المجهورة وتتسما بالوضوح السمعي وعند نطقها يتم اتصال طـرف اللـسان              
 الهواء من المرور، إال من خالل منفذ يسمح للهـواء        باللثة، بحيث تنشأ عقبة في وسط الفم، تمنع       

باالنسياب من أحد جانبي الفم أو كليهما، ويكون الوتران، في أثناء إنتاج هذين الصوتين في حالة                
  .)2(تذبذب

بْل واهللا  : بْل كلمة لالستدراك وإعالم باإلضراب عن األول وإيجاباً للثاني، والعرب تقول          
: يقول ابـن جنـي      ،)3(جعلون الالم فيها نوناً، وهي لغة بني سعد بني كليب         آتيك، بن واهللا، إذ ي    

  .)4(لست أدفع مع هذا أن تكون لغةً قائمة بنفسها
وأنوه أن بْل كلمة ثنائية، ونُقْصانُها مجهول، وكذلك هْل وقد وهو حرفٌ مخَفَّفٌ، يعطَـفُ        

  . بها الحرف الثاني على األول فيلزمه ِمثُْل إعرابه
، يقول ابن فارس القاف والهـاء   )5(المقَهِقه: بدو اإلبدال الصوتي والقلب في قول رؤبة      وي

الـسير  : الحقْحقة والهقْهقة : ، وقال األصمعي  )6(اإلغراق في الضحك  : ليس فيه إال حكاية التَهقَهة    
نها أختهـا فـي      واألصل من الحقحقة، ثم قيل المهقهق على البدل، فقبلوا الحاء هاء أل            )7(المتِْعب
، والحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصـحته، فـالحق نقـيض          )8(المخرج

  . )9(الباطل، والحقحقة مشتق من الحقِّ؛ أي يعطي الناقة الحقَّ في سيرها فَتَجهد نفسها
 أن  وحقحق وهههقَ على البدل، وقَهقَة على القلب بعد البدل، ونالحظ أن رؤبـة اعتمـد              

يأتي بالصورتين فراراً من التكرار وثقله نظراً لتردد صوتين هما القاف والهـاء فـي كلمتـين                 
متجاورتين يأتي األولى مع اإلبدال والقلب، وأتى بالثانية مع اإلبدال فقط مراعاةً للقافية، واإلبدال              

اسـتعمل رؤبـة   حاصل في أول الكلمة ووسطها فيما بين الحاء والهاء، وهما حرفان حلقيان وقد     
  . الصورة الثانية حقحق بالحاء

                                                
  . 46، البحث) 1(
   .25، األصوات العربية أنيس إبراهيم،: ينظر) 2(
  . 242-241، فصول في علم األصواتالنوري، محمد جواد، :  نظر)3(
  . 2/165، الخصائص )4(
  . 145، البحث )5(
  . 5/5، مقاييس اللغة) 6(
  . 4/180، مادة حقق، لسان العربابن منظور، : ينظر) 7(
  . 2/98، األماليالقالي أبو علي، : ينظر) 8(
  . 4/180، مادة حقق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)9(
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كالعمق بئر معيقة كعميقة، ويبـدو أن       :  بسبب القافية والمعق   )1(معقْويبدو القلب في لفظ     
: القلب حصل بعامل اللهجات فلغة أهل الحجاز عمق وبنو تميم يقولون معيق، وقـال الجـوهري        

ن تنتهيان بالقاف إال أن الفرار مـن التكـرار فـي           كلمتا) معق وعمق (المعق قلب العمق مع أن      
القوافي يجعل رؤبة يستعمل الصورتين، فكرر عمق بدون قلب في رجـزه بمـشتقات مختلفـة،                

  . )2(وجاء معق مرتين فقط بمشتقين هما، معق ومعقود
أما الزيادة والنقصان في المقاطع الصوتية في الكلم فمرده على األرجـح إلـى قـوافي                

، )4(، وقيلت في وصف النـوق وتعنـي الحمقـاء         )3(خلبن: يتضح ذلك في قول رؤبة    الشعراء، و 
فزيادة النون فيها دون مبرر، والنون زائدة لإللحاق، وليست بأصلية فورودها في قافية على هذه               

  . )5(الصورة ثم شيوعها فيما بعد بالصورة الجديدة، ولعها من أسباب اختالف اللهجات
ر االبداالت عند رؤبة تكمن في قوافي أراجيزه، فالذي يـنظم هـذا             والجدير قوله أن أكث   

الكلم من األراجيز فال مالذ له من هذا الضغط إال المخالفات والتالعـب بالكلمـات، وال تـرى                  
  . الباحثة أن اإلبداالت الصوتية تخضع ألي قاعدة صوتية

  )6()صقْع(ل رؤبة ومن اإلبدال الصوتي الحاصل في أواخر الكلمات مراعاةً للقافية قو
، وجمـع بـين احتكـاكي       )7(ناحية من األرض والبيت، والجمع أصقاع     : والصقْع) صقْغ(بمعنى  

  . مجهور إال أن صوت العين حلقي وصوت الغين طبقي
) وصـك (الـضرب والـدفع،   : بالتاء) 8()صتَّ(ومن اإلبداالت الصوتية في شواهد رؤبة      

  : )9(بالكاف، قال رؤبة
  ْن ش      یطانھ التََّعتِّ      ي َطْأَط      َأ َم      

  
   َوَص    تِّي َص    كِّي َع    رانِیَن الِع    َدا  

والمالحظ أن الصقع والصت والصك بمعنى واحد، وصـوت الكـاف صـوت طبقـي                 
 لثوي، فالتبادل   )10(انفجاري مهموس، وهو يماثل صوت التاء في الصفات، إال أن األخير أسناني           

  .بين الصوتين يعود إلى قرب المخرج

                                                
  .  121 ،البحث )1(
  . 14/100، مادة معق، لسان العربابن منظور، :  ينظر)2(
  . 68، البحث) 3(
  . 5/121، ة خلب، مادلسان العربابن منظور، :  ينظر)4(
  . سر صناعة األعرابابن جني، : ينظر) 5(
  . 105، البحث) 6(
  . 8/261، مادة صقع، لسان العربابن منظور، :  ينظر)7(
  . 104 ،البحث) 8(
  . 24، الديوان) 9(
  . 240، فصول في علم األصواتالنوري محمد جواد، : ينظر) 10(
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وتَهتي البيـاض   : )1(بهقبدال  الصوتي بين صوتي الباء والميم في قول رؤبة           ويبدو اإل 
، بياض في زرقة، والمالحظ أن الباء توصف بالغلظة، فيقول ابـن جنـي،    )2(دون برص، ومهق  

الباء لغلظتها تشبه بصوتها خفقة الكف على األرض، والباء فـي العربيـة صـوت انفجـاري                 
،  ويعود االختالف الطفيف     )4(جهور يتَّسم بالوضوح السمعي   مائع م : ، أما صوت الميم   )3(مجهور

بين المعنيين، بياض الماء وبياض الجسد، ويمثله االختالف بين صوتي الميم والباء وذلك لقـرب         
  . المخرج

الـضعيف فـي    : ، والوغـب  )والوغد ( ،)5 ()الوغب(وحدث إبدال في شواهد رؤبة بين       
  . ، وكذلك الوغد)6(بدنه

إياكم وحميـة   : ن الباء والدال متقاربان في المخرج، وجاء في حديث األحنف         والمالحظ أ 
إن رؤبة أبدل صوت الياء مكان صوت الدال مع بقـاء المعنـى،   . )7(األوغاب وهم اللئام األوغاد   

  . ويعد هذا من الغريب الذي اتَّسم به رؤبة

                                                
  . 47، البحث) 1(
  . 2/168، مادة بهق، ربلسان العابن منظور، : ينظر) 2(
  2/165، الخصائص) 3(
  231، فصول في علم األصواتالنوري محمد جواد، : ينظر) 4(
  240، نفسه) 5(
  . 15/246، مادة وغب، لسان العربابن منظور، : ينظر) 6(
  .  نفسه والصفحة نفسها ) 7(
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  : الھمز
، لـذلك فـإن    )1( عند القدامى والمحـدثين    تعد الهمزة أكثر األصوات الصامتة شدةً وبعداً      

العرب غيرته وتصرفت فيه ما لم يتصرف فيه غيره من الحروف، فجاء محققاً ومخففاً، ومبـدالً             
هو مصدر حققت الشيء تحقيقاً إذا بلغت يقينه وهو عبارة عن إعطـاء كـل                : "والتحقيق. بغيره

خراج الهمـزة بكـل صـفاتها مـن         ويقصد بذلك إ  " )2(حرف حقَّه من إشباع المد وتحقيق الهمز      
  . مخرجها من أقصى الحلق

والجدير قوله إن عملية النطق بها وهي محققة من أشد العمليات الصوتية؛ ألن مخرجها              
فتحة المزمار التي تنطبق عند النطق بها، ثم تنفتح فجأة، فتسمع ذلك الصوت االنفجـاري الـذي          

، ويقـصد بالتـسهيل     )4(حوال التي تعتـري الهمـزة     من األ : والتسهيل. )3(يسمى بالهمزة المحققة  
  : صرف الهمزة عن حدها ونطقها، وله معنيان

  مطلق التغيير، فيشمل الحذف واإلبدال : أوالً

  . )5(التسهيل بين بين: الثاني

افترق اللغويون في مسألة مخرج الهمزة، فقد اعتمد الخليل في وصفه لألصـوات مـن               
 بنفسه أثناء صدور الصوت، دون أن يكون لديه شـيء مـن             حيث مخارجها على ما كان يحسه     

والهمـزة  )  أوى(اإلمكانات الحديثة فوزعها حسب ما تأتي له حدسه، فاعتبر األحرف الهوائيـة             
  " )6(والهمزة في الهواء لم يكن لها حيز تنسب إليه: "حيث قال"

ذا الحرف بـالرغم  إال أن النحاة الذين اقتفوا طريقة قد وصلوا إلى إدراك حقيقة مخرج ه          
الهمزة بعيدة المخرج في األصـل نبـرة فـي          : ")7(وتميزت جهود سيبويه، فتراه يقول    . من رأيه 

                                                
أنـيس إبـراهيم،   . 1/71، سر صـناعة األعـراب  ، ، ابن جني95،الرعاية، مكي بن أبي طالب،   3/548،  الكتابسيبويه،  : ينظر) 1(

  .90، األصوات العربية
  . 10/205، النشر في القراءات العشرابن الجزري، ) 2(
  . 73-69، في اللهجات العربيةأنيس إبراهيم، : ينظر) 3(
  . 10/205، النشر في القراءات العشرابن الجزري، : ينظر) 4(
نها وبين الحرف المجانس محركتها، فينطق بالمفتوحة بينها وبين األلف، وبالمكـسورة بينهـا   أن ينطق بالهمزة بي   : الهمز بين بين  ) 5(

، 90، األصوات اللغويةأنيس إبراهيم، : وبين الياء، وبالمضمومة بينها وبين الواو وقد عبر عنه بعضهم بالتليين أو التخفيف، ينظر         
  . 226، علم اللغة العربية فهمي، ، حجازي محمود89، أصوات اللغة العربيةعبد الغفار هالل، 

  . 58-1/52، العين) 6(
  . 2/548، الكتاب) 7(
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وهذا يعنـي  ". الصدر تخرج باجتهاد، وهي أبعد الحروف مخرجاً، فثقل عليهم ذلك، ألنه كالتَّهوع       
  . )1(أن الهمزة حرف شديد مجهور، وتبعه في ذلك عدد من القدامى

 أن القدامى قد وصلوا إلى الحقيقة العامة لمخرج حرف الهمـزة وصـفته              وصفوة القول 
. ولكنهم لم يخلصوا إلى تعريف دقيق نهائي، بل فتحوا الباب واسعاً لو لـوج هـذا الموضـوع                 

 إال  )2(ويختلف المحدثون عن القدامى في أنهم يرون أن الهمزة صوت غير مجهور فهي مهموسة             
، وهذا ما أكدتـه التجـارب       )3(بالمجهور وال هي بالمهموس   أن معظمهم يرى أن الهمزة ال هي        

المخبرين، واألخير هو الرأي الراجح ألن األوتار الصوتية حال النطق بهـا، ال تـسمح بـالقول      
  . بوجود ما يسمى بالجهر أو ما يسمى بالهمس

والثابت أن الهمزة حرف بعيد المخرج على ثقله عند القدامى والمحدثين، لـذلك مالـت               
اللهجات العربية إلى التخلص منها في النطق، فكان أغلب الحجازيين ال ينطقون بها، وهو أمـر                
يبدو مالئماً لطبيعة األشياء وللتطور الصوتي في اللغة؛ وألن اللغة تسير عـادة نحـو التيـسير                 

  . )4(والتسهيل

لبيئـات  والمالحظ أن نسبة الهمزة مالئمة لبيئة الحجازيين التي هي أكثر تحضراً مـن ا             
البدوية في نجد، وإن كان الحجازيون في لهجات الخطاب يسهلون الهمز فقد التزموا تحقيقها في               

  . )5(األساليب األدبية وشعر أو خطاب

والجدير بالذكر قوله إن اللهجات تحقق الهمزة، وبعضها اآلخر تسهلها، فكثير من القراء             
  . )6(كانوا يقرؤن بالتحقيق مرة وبالتسهيل أخرى

                  فلم يرض بذلك حين قال له رجل يا نبي ،النبي عليه السالم كره همز كلمة نبي وأنوه أن
  . )8(، بل أمره أن يقولها من غير همز)7(اهللا

                                                
  . 1/46، سر صناعة األعرابابن جني، : ينظر) 1(
، دروس في علم أصـوات العربيـة  ، كانيتنو، جان، 230، أثر القراءات في األصوات والنحو العربيشاهين عبد الصبور،    : ينظر) 2(

، أيـوب  194، مناهج البحث في اللغة، حسان تمام، 56، خل إلى علم اللغة ومناهج البحث العربيالمد، رمضان عبد التواب،    53
  . 182، أصوات اللغةعبد الرحمن، 

  . 112، دراسات في علم اللغةبشر كمال، : ، ينظر90، األصوات اللغويةأنيس إبراهيم، : ينظر) 3(
   .210، فقه اللغة العربيةالزيدي، كاصد ياسر، : ينظر) 4(
  . 11-10، في اللهجات العربية القديمةالسامرائي إبراهيم، : ، ينظر80، في اللهجات العربيةأنيس إبراهيم، : ينظر) 5(
  . 1/139، اللهجات العربية في التراثالجندي أحمد، : ينظر) 6(
  . 4/33، المستدرك على الصحيحينالحاكم أبو عبد اهللا، : ينظر) 7(
  . 1/383، الخصائصابن جني، : ينظر) 8(
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يـاجوج  : فمن التخلص من الهمز ما جاء في شواهد رؤبة في لسان العرب، حين يقـول      
 ياجوج ومـاجوج ويـاجوج مـن    ، دون همز للتسهيل فقد، جعل األلفين زائدتين فقال     )1(وماجوج

  . ، وهما قبيلتان من خلق اهللا)2(يججتُ وماجوج من مججتُ، وهما غير مصروفين

يـْأجوج يفْعـول،    : وقال األخفش من همز يأجوج ومأجوج ويجعل من األصـل يقـول           
عـرب  وهما علمان أعجميان واشتقاق مثلهما من كـالم ال        . ومْأجوج مفْعول، كأنه من أجيج النار     

يخرج من أجت النار ومن الماء اُألجاج وهو شديد الملوحة والمرارة المحرقـة مـن ملوحتـه،                 
ويكون التقدير في يأجوج يفْعول وفي مأجوج مفْعول وال يجوز أن يكون يأجوج فَاعوالً وكـذلك                

 ولو كان االسمان عربيين لكان هذا اشتقاقهما، فأما األعجميـة فـال تـشتق مـن               : مأجوج، قال 
  . )4(يأجج بالفتح وليس بالكسر وياِْجج، وهو القياس: ، وقال سيبويه)3(العربية

والمالحظ أن رؤبة يميُل إلى التسهيل والتخلص من نطق الهمـزة وتحقيقهـا، فأغلـب               
الحجازين ال ينطقون بالهمز، في حين أن تميماً احتفظت بصفة الهمز فيها، ويتم الـتخلص مـن                 

  .  بإبداله حرف لين، أو تسهيله، وكثير منه معزو إلى لهجات العربالهمز إما بطرحه، أو

الـذي بطنْـه    : والِجريـاض . العظـيم :  في شواهد رؤبة، بمعنى    )5(الجرواضاورد لفظ   
يقول ابن جني وإذا كانت الهمزة وسطاً أو آخراً فهي أصل حتى تقوم الداللة على               .  )6(كالحياض

: األسد، ومن اإلبل  : ، والجرائض والجرواض  )7(نحوه أصل أبداً  كونها زائدة، والهمزة في هذا أو       
  . الشديد العظيم

معـروف،  : ، والماء والمـاه والمـاءه     )8(المموِه: وتبدل الهمزة من الهاء في قول رؤبة      
، إذ تتحول الهمـزة إلـى الهـاء، وذلـك           )9(وهمزةُ ماٍء منقلبة عن هاٍء بداللة ضروب تصاريفه       

 والمالحظ أن الهمزة تبدل مـن       )10(رج، وينسب إبدالهما إلى طيء وأهل الحجاز      لقربهما في المخ  
موه، فقُلبت الواو ألفاً، لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار في التقـدير            : ؛ ألن أصله  )ماء(الهاء في   

أمـواه، وفـي    : ، ثم قلبت الهاء همزة، والدليل على أن أصل الهمزة هاء، قولهم في الجمع             )ماه(
                                                

  . 35، البحث )1(
  .. 1/85 ،، مادة أججلسان العربابن منظور، : ينظر) 2(
  . 648 -647، المعربالجواليقي، : ينظر) 3(
  . 2/314، الكتاب) 4(
  . 52، البحث )5(
  . 3/125، ، مادة جرضلسان العربابن منظور، : ينظر) 6(
  . 228-118، سر صناعة األعراب: ينظر) 7(
  .  162، البحث )8(
  . 14/154، ، مادة موهلسان العربابن منظور، : ينظر) 9(
  . 122، إبدال الحروف في اللهجات العربيةالسحيمي، سليمان بن سالم بن رجاء، : ينظر) 10(
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 )1()أمواه(بدل من الهاء في     ) أمواء(أمواء، والهمزة في    : مويه، وقالوا أيضاً في الجمع    : صغيرالت
إبدال الهمزة من الهاء بعد األلف فـي مـاء ونحـوه            : وإبدال الهمزة من الهاء قليل، قال سيبويه      

  ")2(قليل

بالعربية عـن   وصفوة القول أن التبدالت الصوتية نشوء اللهجات، حيث يحوُل الناطقون           
كثير من األصوات إلى نطقها بأصوات أخرى كإبدال الهمزة من الهاء، ومن العرب مـن يقـول            
هنا وهنت بمعنى أنا وأنت فيقلبون صوت الهمزة هاء في الضمير أنا وأنت، كما وأبدلوا صـوت                 

وللعرب في ضـمير النـصب إيـاك        . )3(هالء، أي أوالء  : الهمزة األولى في اسم اإلشارة، فقيل     
  . )4(لهجتان هما إياك بكسر الهمزة وَأياك بفتحها، وقد جاء إبدالها هاء فقالوا هياك

والجدير قوله إن جميع النصوص التي نصت على اإلبدال بين الهمزة والهاء ترجـع أن               
، والهاء من مخرج الهمزة لذلك فهي تتحول إلـى أقـرب الحـروف إلـى         )5(الهمزة هي األصل  

حول من الجهر إلى الهمس، ومن الشدة إلى الرخاوة وهذا يتوافـق مـع            مخرجها، ومعنى هذا الت   
نظرية السهولة واليسر، وهو أن تميل اللغة في تطورها نحو السهولة واليسر فتحـاول الـتخلص     

  . من األصوات العسيرة وتستبدل بها أصواتاً أخرى ال تتطلب جهداً عضلياً

ما يخرج مـن الطعـام      : وان والزوان زون والز  ،)6(الزوانورد في شواهد رؤبة لفظة      
 مـن الـزؤان     )7(وطعام مزوان، فيه زوان فيكون على التخفيـف       . فيرمى به، وهو الرديء منه    

 والزؤان بالضم، يهمز، وبالكـسر، فـال        )8(زؤان، وأيضاً ِزوان وِزئان   : زوان) والزوان يطحن (
  .  )9(يهمز

، وإذا وقعت الواو عيناً في      )10(ي زوان ألنه ليس بمصدر    والمالحظ أنهم لم يِعلوا الواو ف     
  . )11(المصدر على مثال ِفعال، نحو قيام ُأعلَّ المصدر حمالً على إعالل الفعل قام ِقيام

                                                
  . 12/110، سر صناعة األعرابابن جني، : ينظر) 1(
  . 2/314، الكتاب) 2(
  . 1/175، همع الهوامعالسيوطي، : ينظر) 3(
  . 1/215، اإلنصاف في مسائل الخالفن األنباري، اب: ينظر) 4(
  . 130-125، إبدال الحروف في اللهجات العربيةالسحيمي، : ينظر) 5(
  . 90، البحث )6(
  . 7/83، مادة زون، لسان العربابن منظور، : ينظر) 7(
  . 21، الجمانة، 19، ذيل الفصيح، 87، شفاء العليل، 77، لحن العوامالزبيدي، : ينظر) 8(
  . 7/83، مادة زون، لسان العربابن منظور، : ينظر) 9(
  . نفسه والصفحة نفسها) 10(
  . 51، المختصر في الصرفمسعود عبد المنعم فايز، : ينظر) 11(
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الصنم وكل ما عبد مـن دون       : موضع تجمع فيه اَألنْصاب وتُنْصب والزون     : )1(والزون
  . رؤبة ألزم زوان التخفيف للتسهيل، ويبدو أن )2(اهللا، هو بالفارسية زون

والجدير قوله إن رؤبة أولى القافية في كثير من الكلمات، فقد همـز الـواو فـي قولـه              
أرض معروفـة وتهمـز الـواو ألن        : واَألجُؤن. تسويد باب الميت  : الجون والتَّجون : )3(األجُؤِن

  .  أحكام قوافي رجزه، فلجأ رؤبة إلى الهمز من أجل )4(الضمة في الواو مستثقلة

فأثبت األلف أيضاً في موضع الجزم تشبيهاً بالياء في يأتيك، على أن بعـضهم قـد رواه           
  ". )5(وال تَرضها وال تَملَِّق"على الوجه األعرف، 

  . )6(تهمز وال تهمز والجمع جُؤوب ولم تهمز عند رؤبة فقال وجاْبي: جأب

شواهد رؤبة مورد ال ينضب ولكن، اكتفت الباحثة        والجدير قوله أن القضايا الصوتية في       
بإيراد نماذج حية في شواهد رؤبة، مدعمةٌ بآراء من اللغويين القدامى والمحدثين على الـسواء،               
إن أمكن، ولم يكن بإمكان الباحثة سبر غور هذه الجزئية بما تستحق مواصفات البحث تقيداً بالكم                

  . من الصفحات المطلوبة للبحث العلمي

  

  

  

  

                                                

  . 150، الديوان) 1(

  . 7/83، مادة زون، لسان العربابن منظور، : ينظر) 2(

  . 3/245، ، مادة جوننفسه) 3(

  . 160، الديوان) 4(

  . 409، في شرح شواهد شافية ابن الحاجباالسترباذي، . 10/106، شرح المفصل، ابن يعيش، 2/115، المصنفابن جني، : ينظر) 5(

  . 51، البحث) 6(



 331

   :قضایا صرفیة

أولى المجتمع اللغوي ثقةً كبيرةً لرؤبه جعلته يتصرف في األقوال المأثورة، فيحذف مـا              
يشاء ويقدم ويؤخر معتمداً في بنية الكلمة على فصاحته ومكانته بين اللغويين آنذاك، فعـد هـذا                 

د حـد لـدى غرائـب      التصرف في المجتمع اللغوي من الفصيح، إالَّ أن مرونة اللغة لم تقف عن            
رؤبة، وتصرفه بتبادل الصيغ بزيادة حرف أو نقصانه ويعود ذلك أيضاً إلى مرونة اللغـة فـي                 
االشتقاق بحيث يعمد الشاعر إلى استعمال صيغ مواد لغوية معروفة، إالَّ أن هذه الصيغ منها مـا              

  . هو غير معروف

 الصرفي للكلمة وبيان المعنـى الـذي   إن تميز أنواع الداللة يقودنا إلى مالحظة التركيب     
  بيان معناها المعجمي المـرتبط بمادتهـا اللُّغويـة   ) استغفر(فال يكفي لبيان معنى  . تؤديه صيغتها 

  . )1()استفعل(بل ال بد أن يضم إلى ذلك معنى الصيغة وهي هنا وزن ) غ ف ر(

: يرهـا بمعنـى  ، أي تغي )2 ()تـصريف الريـاح   (هو التغيير، ومنه    : والتصرف في اللغة  
  . تحويلها من جهة إلى جهة

  . )3(علم بأبنية الكلمة وما يطرأ عليها من تغيير: التصريف في االصطالح

 وتبدو الداللة الصرفية عن طريق الصيغ واألبنية، وأن أي تحول في الـصيغة يـؤدي               
على تركيـب  حتماً إلى تغير في محتوى الداللة من خالل اإلضافة الصوتية أو الحذف الذي يحلُّ      

وقد تكون الوحدة الصرفية جـزءاً      . الصيغة الصوتية وهذا أمر ملموس بوضوح في أبنية األلفاظ        
الداللـة  "وسماها ابن جنـي  . )4("دوال الماهية "من كلمة أو كلمة قائمة بذاتها وهي ما يطلق عليه           

لة الصناعية أقوى   الدال: " وقدمها على الداللة المعنوية وعدها أقوى منها حيث يقول         )5("الصناعية
من المعنوية من قبل أنها وإن لم تكون لفظاً فإنها صورة يحملها اللفظ ويخرج عليها ويستقر على                 

  ". )6(المثال المعتزم بها

إلى أن الصيغ عبارة عن صور لأللفاظ، فـصيغة فاعـل          :  الجليل  عبد ويشير عبد القادر  
ئم، صادق، زاهد وسـماها الغربيـون       صا: صورة أو قالب لكل اسم فاعل يأتي من الثالثي نحو         

                                                
  . 13، علم الداللةعمر أحمد المختار، : ينظر) 1(
  . 8/229، مادة صرف، لسان العربابن منظور، : ينظر) 2(
  . 7،  في الصرفالمختصرسعد عبد المنعم فايز، : ينظر) 3(
  . 526، علم اللسانيات الحديثةعبد الجليل عبد القادر، : ينظر) 4(
  . 3/98، الخصائص) 5(
  . نفسه والصفحة نفسها) 6(



 332

في الصرف مورفيمات لها أسماء خاصة كالطلب والـصيرورة         : "، ويقول تمام حسان   )1(المورفيم
ويتأتى القول أن الـدرس     " )2(والمطاوعة والتعدي واللزوم واالفتعال والتكسير والتصغير والوقف      

فصالن فـي الـدرس اللغـوي       الصرفي في العربية مقدمة للدرس النحوي وهما متالزمان ال ين         
                الحديث، ألن الصرف باهتمامه ببنية الكلمة إنما هو من أجل توظيفها في تركيب نحوي على حد

فالتصريف إنما هو معرفة أنفس الكلم الثابتة والنحو إنما هو لمعرفـة أحوالـه              "تعبير ابن جني،    
  ".)3(المتنقلة

زع بين اختفـاء قيمـة تعريفيـة، أو         تتو) الحرة والمقيدة والمحايدة  (ومهمة المورفيمات   
تحديديه، أو تصنيفية أو توزيعية، ويكون المورفيم في هذه األنواع الثالثة إما عنصراً صـوتياً أو       

  .  )4(مقطعياً أو عدة مقاطع، وأحياناً يأتي المورفيم فونيما واحداً

فـي أول   والمالحظ أن بين الصيغ الصرفية فروقاً في الداللة في حالة زيـادة مـورفيم               
الصيغة أو في وسطها، أو على الجذر األصلي، فزيادة الهمزة في أول الثالثي تأتي غالبـاً بعـدة    

التعدية، أخرجت زيداً، الدخول في الزمان أو المكان، وأمصر دخل مصر، وأنجزنـا           : معاٍن منها 
وأيضاً الداللة علـى الـسلب ومعنـى الـسلب          . )5(وذلك، إذا صرت في حين مساء سحر فجر       

معنى الفعل عن المفعول، فإذا قلت نصلت السهم نصالً، فقد أثبت أنك جعلت له نصالً،               ) إلزالةا(
، )6(فإذا قلت أتصلته، فهذا يعني أنك سلبت هذا المعنى عن المفعول، وهو السهم أي نزعت نصله               
  . )7(وكانوا يقولون لرجب منصل األسنة ألنهم كانوا ينزعونها فيه، وال يقاتلون فكأنه هو أنصلها

فإنه يكسب الصيغة الداللية على التكثير،      ) فعل(إما إذا زيد مورفيم مقَّيد بداللة التضعيف        
  . وقد تكون داللة إيجاب أو داللة سلب

 مورفيم  - مورفيم مقيد للسلب حمل الداللة على السببية، مرضت الرجلَ         -مرضت الرجل 
فإنهمـا  ) تفعـل (أما في حالة إضافة مورفيمين مقيـدين  مقيد لإليجاب حمل الداللة على اإلزالة،     

وخالصة القول أن أهمية الداللـة الـصرفية        . )8()تعلم، تكسب (يحمالن داللة التكثير المبالغ فيه      
  . للكلمة تسهم في تحديد معناها

                                                
  .  526، علم اللسانيات الحديثة) 1(
  . 20، مناهج البحث في اللغة) 2(
  . 3/34، الخصائص) 3(
  . 526، لحديثةعلم اللسانيات اعبد الجليل عبد القادر، : ينظر) 4(
  . 4/93، الكتابسيبويه، : ينظر) 5(
  . 232، المصباح المنيرالفيومي، : ينظر) 6(
  . 527، علم اللسانيات الحديثةعبد الجليل عبد القادر، : ينظر) 7(
  . ، مكتبة لبنان37، علم الداللةحيدر فريد عوض، : ينظر) 8(
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والجدير قوله أن صيغ المصادر المعروفة والمتفق عليها ال تعنينا في هـذا البحـث إن                
من تبيان تصرف رؤبة في الصيغ واستعمالها لغير مدلوالتها فهو ممن أولـع بـبعض               الغرض  

  . الغريب، وتضطره القافية أحياناً إلى التصرف في بنية الكلمة

  : القضايا الصرفية في شواهد رؤبة
ومن القضايا الصرفية في شواهد رؤبة في لسان العرب، والتي كانت مثار النقاش عنـد               

تاه في األرض يتِيه تَوهـاً  . )2(تُيِه في ِتيهِ : ، وفي شاهد آخر قال    )1(الِمتْيه: ؤبةاللغويين في قول ر   
" فَعَل"وأما  : وقال ابن عصفور  . )3(وتَيها وتَيهاناً، والتِّيه أعمها؛ أي ذهب متحيراً وضلَّ، وهو تياه         

ولم يشذ من ذلك شيء     ". قُوُلقال ي "بضم العين، نحو    " يفعل"من ذوات الواو فمضارعها أبداً على       
وما َأتوهه وال يمكـن أن      ) ما أطوحه "في لغة من قال     ) تاه يتيه (و" طاح يطبح "إال لفظتان، وهما    

وإن " فَعـَل يفِعـلُ  "شاذ من الصحيح المعتّل، و    " فَِعَل يفِعلُ "فَِعَل بكسر العين، ألن     "يكونا على هذا    
  . )4(س بشاذٌ في الصحيح فحملها على ما يكون مقيساً في حاٍل أولىكان شاذاً فيما عينُه واو فلي

وتشير الباحثة إلى أن الصرفيين التزموا كسر عين مضارع األجوف والناقص اليـائيين             
لمناسبة الكسرة للياء، وحتى ال يلتبس عندهم اليائي بالواوي؛ ألنه لو جاء الضم فيهمـا ال تقلـب             

اليائي وألن بيان البنية أهم من الفرق بين الواوي واليائي، فلو قيل في             الياء واواً فيلتبس الواوي ب    
يبيع ويرمي، لوجب قلب اليائيين واويين لبيان البنية، فكان يلتبس الواوي واليائي في             : باع ورمى 

  . )5(المضارع والماضي

فْعُل ويجوز أن   يجوز أن يكون طاح يطيح وتاه يتيه، من الواو على فَِعَل ي           : وفي لغة ثانية  
  . )6(يكون من الياء على مثال يبِيع بوزن فعل يفِْعُل

عند هذا  ) طاح( ألن   )7(طوحت وأطوح، توهت وأتوه، فطاح يطيح، وتاه يتيه شاذ عنده         : ومن قال 
بفتح العين مع أن مـضارعه بكـسر العـين، علمـاً أن       ) فَعَل(القائل، من األجوف الواوي، من      

ن فَعَل يكون مضارعه دائماً مضموم العين، فهذا من الـشواذ ألن قياسـه أن               األجوف الواوي م  

                                                
  . 49، البحث )1(
  . ه والصفحة نفسهانفس) 2(
  . 2/252، مادة تيه، لسان العرب ابن منظور، :ينظر) 3(
  . 2/444، الممتع في التصريف) 4(
  . 1/125،  شرح شافية ابن الحاجباالستراباذي في: ينظر) 5(
  . 1/261، المنصفابن جني، : ينظر) 6(
  . 259، أبنية الفعل في شافية ابن الحاجبنور الدين عصام، : ينظر) 7(
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 أما من قال طيحتُ وتيهت، وأتيه وأطيح، فال شذوذ فيه ولكن قـد              )1(يكون طاح يطوح، تاه يتوه    
  . والمضارع اليائي من فعل) فَعَل(يكون من التداخل بأن يكون الماضي من الواوي من 

 الرأي األخير، فالقياس في كل حال هو األولى، فلو حمل القيـاس         ويتفق رأي الباحثة مع   
يقْول، فَتُنْقَل ضمة الواو إلى الساكن قبلها وما جـاء علـى            : قال يقول فأصله  : على تاه يتيه مثل   

  . يبِيع، ثم تنقل كسرة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها، تأه تيه يِتيه) باع(مثال 

حيـث  )  العين)3(ما باُل عيني كالشَّعيب: (رؤبة في بنية الكلمة في قوله   تصرف  : )2(العيِن
جاء في المعتل بناء لم يجيء في غيره، وألنهم قالوا هيبان وتيحان فلم يكسروا، ولم يأت فعيـل                  

مة، حيث اجتمعت الواو والياء في كل     . سيِود، وميوت : ، واألصل )4(إال في المعتل نحو سيد وميت     
واألولى منها ساكنة، قلبت الواو ياء، وُأدغمت في الباء، والدليل على أن الياء هي المتقدمة على                 

  . حرف واحد جاء نادراً: العين: أما قول رؤبة. ميت، سيد: الواو، قولهم إذا خَفَّفوا

كلمة وكـان  والشاهد في بناء العين على فعيل، وهو شاذ في المعتل إذ لم يسمع إال هذه ال          
عين وسيد من سيود وهين من هيون، ولين، وهو بناء يختص به المعتل وال يكون فـي                 : قياسها

  . الصحيح واختص الصحيح ِبفَيعل مفتوحة العين

وترى الباحثة أن لفظ العين يعد من غرائب األلفاظ التي تصرف بها رؤبة حيث لم يـأت         
، والبناء على فيعل هـو    )العين(يد وميت غير حرف واحد جاء نادراً        فعيل إلى في المعتل نحو س     

  .)5(شاذ في المعتل

هنوأراد بالمـساحي    : تصرف رؤبة في أبنية الكلمة، في قول      : )6(مساِحي ،هنرحـواف : مـساِحي 
لمجرفـة  ا:  الحمر، والِمسحاةر الحمر استعارة رؤبة لحواف  روهو المعنى المجازي لحواف   . )7(األتن

  . واالستعارة مكنية حيث حذف المشبه به وأبقى المشبه

                                                
  . 4/344، الكتابسيبويه، : ينظر) 1(
  . 127، البحث) 2(
)3 (فعيل في معنى مفعول، والعين التي فيها عيون فهي تسيل، وهم يشبهون خروج             : المزادة، وهي في األصل صفة غالبة     : والشعيب

، لسان العـرب ابن منظور،  : ينظر. كأنهما مزادياً متعجل، يعني عينيه    : الدمع من العين بخروج الماء من خرز المزادة، كما قال         
  . 295، شرح أدب الكتابالجواليقي، . ة عينماد

  . 48، المختصر في التصريفسعد عبد المنعم فايز، : ينظر) 4(
  .10/95، شرح المفصلابن يعيش، . 4/366، الكتابسيبويه، : ينظر) 5(
  . 92، البحث) 6(
  . ، مادة سوىلسان العربابن منظور، : ينظر) 7(
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، وخُصت الياء في هذا الموضع ألنهم يجعلون الشيئين هنا          )مساحي(ويبدو الشاهد في إسكان ياء      
 نحـو  )1(اسماً واحداً، فتكون الياء غير حرف اإلعراب فَيسكِّنونها ويشَبهونها بياء زائـدة سـاكنة   

  .)2(يح ولم يحركوهادردبيس ومفات

تحكمت القافية في كثير من الكلمات العربية فغيرت أشكالها في رحـز رؤبـة، وال               : )3 (البراِرثُ
يخفى مدى شغف رؤبة بالمخالفة فلم يطرق موضوعاً إال خالف عنه وحين رصد قوافي رؤبـة                 

ل وأفاعل، ويبـدو  يظهر اجتماع قوافيه في جميع التكسير، ومن أهم هذه الصيغ فعالل فواعل فعائ  
علـى فعالـل، وهـي األرض الـسهلة، جمعهـا علـى             ) برث(جمع  ) البراِرثُ: (ذلك في قوله  

إنما هي البراث جمـع ولـيس بـرارث،    :  وعاب عليه ابن قتيبة هذا التصرف، فقال       )4()براِرثُ(
  . )5(واعتبره خطأ

يء الجمع على غير    قال يج : ، ومن انتصر لرؤبة   لوالمالحظ أن الثالثي ال يجمع على وزن فعال       
  .)6(واحد كضرة ضرائر، وحرة حرائر

اللينات جمع وعثه علـى غيـر     : ، واألواعث )األواعث(وقال رؤبة في موضع آخر      : )7(األواِعث
رقَّـةُ التـراب    : الثالثي على فواعل أواعث، وتعني    ) وعث(، وذكر ابن منظور أن جمع       )8(قياس

  .)9(ورخاوة األرض، ويجمع على وغُوث

فكثير من صيغ الجموع جاء على وزن فعائل، وقد دخله اإلعالل إما            ) فَعاِئل(صيغة  أما  
  .)10(صوتي أو صرفي

ومن صيغة فعاِئل نفتح الفاء والعين وكسر ما بعد األلف، وهو جمع لكل مفرد ربـاعي بالزيـادة     
 وثالثة حرف مد نحو صحيفة صحائف وعجو عجائز ورسالة وحمولة غير أن رؤبة جمع سـملَة          

  .  وهي بقية الماء في الحوض)11(على سماِئال

                                                
  . 4/22، المقتضبلمبرد، ابن ا. ابن منظور، لسان العرب: ينظر) 1(
  . 3/306، مادة كده، الكتابسيبويه، : ينظر) 2(
  . 42، البحث) 3(
  . 2/49، مادة برث، لسان العربابن منظور، : ينظر) 4(
  . 2/599، الشعر والشعراء) 5(
  . 1/14، جمهرة اللغةابن دريد، : ينظر) 6(
  . 181 ،البحث) 7(
  . 1/8 كده، ، مادةمقاييس اللغةابن فارس، : ينظر) 8(
  . 15/241 ،، مادة وعثلسان العربابن منظور، : ينظر) 9(
  . 311-310، في تصريف األسماءابن محمد شاهين عبد الرحمن، : ينظر) 10(
  . 7/164، مادة سمل، لسان العربابن منظور، : ينظر) 11(
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بالدفع عنّى درء كلِّ عنْجِه أراد كل عنْجهياً،        : ويبدو تصرف رؤبة في القوافي في قوله      : )1(عنْجِه
  .)2(الجفاء والشدة: والعنْجهيةُ

 علـى  وانفرد رؤبة عن غيره في جمع األركُن فقـد جمـع الثالثـي وهـو ركْـن      : )3(األركُـن 
فإنه يكسر من أبنية العـدد علـى        ) فُعالً(ما كان على ثالثة أحرف وكان       : وقال سيبويه .)4(أركن

كما كُسر  ) فُعل(ركٍْن أركاٍن على وزن فُعل أفْعال، وقد كُسر حرفٌ منه على            : أفْعال، وذلك نحو  
  . نُأسد، ورهن، وقال ركْن وأركُ: أسد: ، كقولك)5(على فَعٌل

  . ركٍْن أركاٍن، وهذا التصرف انفرد به رؤبة: أن يقول: واألولى

تصرف رؤبة في بنية الكلمة في كثير من القضايا، من أجل الـضرورة الـشعرية               : )6(األضخَما
بالنصب، وعلى هذا   ) ضخماً(بدء يِحب الخُلُقَ األضخَما، والصواب في قوله        : فيبدو ذلك في قوله   

، وجاء في الديوان صورة مخالفة لما استـشهد بـه ابـن             )7(بالنصب) بدءاً: (قولهيكون صواب   
  :  )8(منظور، قال رؤبة

  َض         ْخٌم ُیِح         بُّ الُخُل         َق اَألْض         َخمَّا 
  

بكسر الضاد وعلى هذه الروايـة      : الضخَما"ويروى بكسر الهمزة وفتحها، وقال بعضهم       
 الهمزة وفتح الخاء، ألن فعالً وإفعالً موجـود         فال ضرورة فيه، وكذا على رواية اإلضخَما بكسر       

  .)9(في كالمهم كهزبر

وتعني النساء، أنهن يعرضـن لـدين       ): المفْتَن(ومن األلفاظ التي تصرف فيها رؤبة       : )10(المفْتَِن
حيـث وضـع    :  ويبدو الشاهد فيه   )11(المفتون بهن فيفسدنه، وأعرض له الشيء وعرض بمعنى       

                                                
  .  116، البحث )1(
  . 206، النوادر في اللغةابن األنصاري، : ينظر) 2(
  . 84 ،البحث )3(
  . 109، البحث . 6/218، مادة ركن، لسان العربابن منظور، : ينظر) 4(
  . 3/578، الكتاب) 5(
  . 183، الديوان) 6(
  . 2/78، المخصص، ابن سيده. 1/109، المنصفابن جني، : ينظر) 7(
  . 2/24، مادة ضخم، لسان العربابن منظور، : ينظر) 8(
  . 4/170، الكتابسيبويه، : ينظر) 9(
  . 133، البحث) 10(
  . 11/125، مادة فتن، لسان العربابن منظور، : ينظر) 11(
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جعل فيه ِفتْنَه، وأفْتَنَه أصل الِفتَنَةَ وهي قليلة عند         : ون، يقال فَتَنَه، وَأفْتَنَه وفَتَنَه    المفْتَن موضع المفت  
  .)1(سيبويه

. )3(عاب ابن قتيبة تصرف رؤبة في قوله الوهق، واعتبره من أغـالط رؤبـة   : )2(الوهق
من الفعـل الثالثـي     فقد استعار الوهق بدالً من المواهقة وأتى به مصدراً، أي أنه اشتق مصدراً              

  . )4(المجرد واستعمله وإن يم يشع في االستعمال

وهقِّ على صيغة فَعل، وهاق على وزن فعال، وهو مصدر قياسي ومصدر وهيق علـى             
  . )5(وزن فعيل، ووهاق على فعال، وهما مصدران قياسيان لكل ما دل على صوت

 أصحاب التصريف وذلـك     تصرف رؤبة فيما هو مشروحاً لعلة المصدر عند       : )6(تَطويت
تطويـت  : وهو ما جاء المصدر فيه على غيـر الفعـل ألن المعنـى واحـد              . تطويتُ: في قوله 

  .)7(وانطويتُ في المعنى واحد، ويكون االنطواء مصدراً لتطوى ألن المعنى واحد

  . )8 ()طوي(وأصله ) طي(قلب الواو ياء في " طَويتُ"طياً مصدر : ويقول ابن عصفور

إذا ) فَعـلَ (واواً لعلة مشروحة عند أصحاب التصريف، وذلـك أن          ) يا طَويا (قلبوا  : ياط
كانت اسماً ال وصفاً، وكانت المها ياء، قلبت ياؤها واواً، فَقُِلبتْ الواو ياء، وقلبت الـواو منهمـا                  

  .      )9(ياء، وُأدغمت في الياء بعدها، فصارت طيا

وال تَرضـاها وال    : يضاً في موضع الجـزم فـي قولـه        ومن المالحظ أنه أثبت األلف أ     
   .   وال ترضها:  أراد)10(تَملَّق

  

                                                
  . 11/125، مادة فتن، لسان العربابن منظور، : ينظر) 1(
  . 146، البحث) 2(
  . نفسه والصفحة نفسها) 3(
  . ، مادة وهقلسان العربابن منظور، : ينظر) 4(
  . نفسه والصفحة نفسها) 5(
  . 60 ،البحث) 6(
    .صفحة نفسهانفسه وال) 7(
  . 3/306، الكتابسيبويه، : ينظر) 8(
  . 2/433، الممتع في التصريف )9(
  . 208، نظم الفرائد وحصر الشرائد المهلبي، . 1/307، الخصائص ابن جني، )10(
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  الخاتمة
  :  إلى نتائج عدة منها البحثُصلُخَ

- هـا   وداللتَ  معاني األلفاظِ   ذي بدءٍ   بادئَ – معجمي، يتناول     عملٍ  بإزاءِ  صاحب اللسانِ  إن
 أن علوم العربية     وترى الباحثةُ   أو اللغةِ  ، أو الصرفِ   النحوِ قبل أن يكون عمالً في مسائلِ     

  . هاها وحدودها ومضموِن بأبعاِد واحدةً صورةً، يقدمهي كٌل متكامٌل

، وقد وجد ضالته األولى عنـد األزهـري فـي     التقصي والترتيِب منهج منظورٍ بع ابن اتَ -
والـسعي   ابن بري بضبط الـشواهد  الشيخثم اعتمد على ،  في محكمهِ ، وابن سيدهِ  تهذيبِه

 توجيهاته الصائبة، فتتبع    -دون عناءٍ -إلى مرفة قائلها، ومن ينظر في اللسان يلمس ذلك          
طاته ثم قصد ابن منظور توشيحه بجليل األخبار فظفر بالنهايـة فـي             قسما فيه مخرجاً ل   

 . غريب الحديث البن األثير

ِف واللغِة وقد اعتمـد     أكثر ابن منظوٍر من الشواهِد في أثناِء تناوله بحوثَ النحِو والصر           -
شاهد، ولم  ) 1000(على أراجيز رؤبة بشكل واضح، وبلغ عدد شواهد رؤبة في اللسان            

 .  شاهداً في ديوان رؤبةثمانينتعثر الباحثة على 

رؤبةُ ابن العجاٍج رأس مدرسِة الرجاِز في العصر األموي فقد اتجه شعراء هذا العـصِر              -
وكان رؤبة من أوائِل من     . وا بمقدرِتهم اللغويِة العاليةِ   إلى التخصِص بنظم الرجز، وتميز    

بن الورد  مؤلف أشعار العرب للمستشرق وليم      برز في هذا الميداِن له ديوان ورد ضمن         
، فأطال تلك المقطعاِت التـي ال  ديوانه على ثماٍن وخمسين أرجوزةً اشتمَل  ) م1903(عام  

 بضع مئـاٍت مـن األبيـاِت فـي شـتَّى            تزيد على عشرِة أبياٍت، حتى بلغتْ األرجوزةُ      
 . األغراِض والمعاني، وامتدح بها عدداً من الخلفاِء األمويين والعباسيين

وجه علماء اللغِة اهتمامهم بنوٍع معين من مادتها وهو الغريب فـي المعـاني والـصيِغ                 -
 . والتراكيِب فقد ظَهرتْ أوُل إشارٍة للغريب لدى دارسي القرآن الكريم

ق اللغويون حول ارتجال رؤبة فقيل إن رؤبه يرتجل ألفاظاً لم تسمع ولم يسبقْ إليها،               افتر -
وال غرابة في ذلك فرؤبة أعرابي ابن البادية قويت فصاحته وسمت طبيعته فعرف ممن              

 . سبقوه وارتجل ما لم يسبق إليه

. لالتبست عدة مصطلحات بمصطلح الغريب منها النوادر والشوارد والحوشية والمـشك           -
ويربط هذه المصطلحات رابطة واحدة، إال أن الفارق بين تلك المصطلحات أن جعلـت              

أما النوادر فتدخل   . الغرابة تحت مدلول الجدة في االستعمال واختيار األلفاظ غير المبتذلة         
واقتصر الحوشية على األلفاظ التـي تتنـافر        . تحت مدلول قلة شيوع اللفظ وعدم تداوله      
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أما الشوارد فهي ما شذ عـن القيـاس والمـألوف    ". معدلج"ها من أمثال حرفها وثقل بنْيتُ 
وندر مجيئه في الكالم ويظل مدلول المشكل تحت لفظ مصطلحه، يعني بالجمل الغامضة             

 . والنظم الذي تعسر تأويله

تصرفَ رؤبةُ بالصيِغ والمدلوالِت فقد أوغل بالغريب في الدالالت حتى غمض المعنـى              -
 وكان القياس لديه مرناً ال يقف عند حد، ولم تكـن الـصيغ ذات دالالت           . واختلفَ تأويله

 .محدودة لديه فنجد صيغاً وصفيةً يراد بها المصدريةُ

َأثرت القافيةُ بشكٍل كبيٍر في تصرِف رؤبةَ في الكالم لفظاً وداللة، فكانت جموع التكسير               -
ألراجيزه جمهرةً كبيرةً   ال تثبت على حال، ال سيما صيغة مفاعل فواعل فعالل، وشملت ا           

من المفردات، تخرج عما َأِلفَ وشاع، وثبتَ بما ال يقبُل الجدَل أن القافيةَ تضطر الراجز               
إلى التالعِب في هذه الصيِغ واختياِر صيغِة دون أخرى، وعنايةُ الشعراِء بقوافيهم تـسبق   

 اللغةْ عن طورها وإالَّ لما عد رجزه        عنايتَهم بقواعِد اللغِة وُأسِسها، إال أن رؤبةَ لم يخِْرجِ        
 .شاهداً مرغوباً مكرراً في كتب اللغة معاجمها

ثقةُ رؤبةَ بنفسِه جعلته ينطلقُ في تصريفاتِه دون حدود أو قيود وهذا ما الحظـه علمـاء         -
 . اللغة فكانوا يجمعون الجديد من ألفاظه

  
  :التوصیات

 .جاج الجملة في أراجيز رؤبة بن الع بنيةدراسة )1(

 . عمل معجم يسمى معجم ألفاظ رؤبة بن العجاج )2(

 . البحث عن نظائر ألفاظ رؤبة في المعاجم العربية )3(

 . المقارنة بين ما عند رؤبة وعند غيره )4(
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  والمصادر المراجع

  .الكريم القرآن −

   .الشريف النبوي الحديث −

  .بيروت )1 ط،( الحياة، مكتبة دار ،العرب عند اللغوية الدراسات حسين، محمد ياسين، آل −

 ،األحكـام  أصول في اإلحكام محمد، بن علي أبي بن علي الحسن أبو الدين سيف اآلمدي، −
  .م1914 مصر المعارف، مطبعة

 :تحقيـق  ،والمختلف المؤتلف ،)هـ370 ت( يحيى بن بشر بن الحسن القاسم أبو اآلمدي، −
  .1991 القاهرة العربية، الكتب إحياء دار ،)ط د،( فراج الستار عبد

 تحقيـق،  ،التـاريخ  في الكامل )هـ360 ت( الشيباني محمد علي الحسن، أبو األثير، ابن −

  ).9-1( 2002 – بيروت )1 ط،( المعرفة دار شما، مأمون خليل

 ومـا  ،والـسحاب  المطر وصف ،)هـ321 ت( دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو األزدي −

تَتْهنَع العرب ادوط د،( بيـروت  صـادر  دار التنـوخي،  الدين عز :تحقيق البقاع، في الر(  
  ).ت د،(

 الـسالم  عبـد  :تحقيق ،اللغة تهذيب ،)هـ370 ت( أحمد بن محمد منصور أبو األزهري، −

 القـاهرة،  للطباعـة  العربيـة  القوميـة  دار النجار، على محمد مراجعة وآخرون، هارون

1964.  

 :تحقيـق  الحاجـب  ابن فيةشا شرح ،)686 ت( حسن بن محمد الدين رضي اإلسترباذي، −
  .1975 بيروت  -العلمية الكتب دار وآخرين، الحسين نور محمد

 آل حـسن  محمـد  :تحقيـق  ،اللغة في المحيط ،)هـ385 ت( الصاحب عباد بن إسماعيل −

  .1994 بيروت )1 ط،( الكتب عالم ياسين،

 العربيـة  هضةالن دار ،العربي التراث في واللغوية األدبية المصادر الدين، عز إسماعيل، −

  .1980 )2 ط،( لبنان – بيروت -والنشر للطباعة

 بيروت – الرسالة مؤسسة ،األئمة عن العربية اللغة معجم اهللا، عبد سليمان محمد األشقر، −

  .2001 )1 ط،(

  سـيد  محمـد  تحقيق ،األدباء محاضرات محمد، بن الحسين القاسم، أبو راغب األصفهاني، −

  .1961 )1ط،( تبيرو – الحياة مكتبة كيالني،
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   بيـروت  )2 ط،( الفكر، دار جابر، سمير :تحقيق ،األغاني ،)256( الفرج أبو األصفهاني، −
   ).24-1( ،)ت د،(

− ،األضداد في كتب ثالثة وآخرون، )هـ216 ت( قريب بن الملك عبد سعيد أبو األصمعي، 
  .1912 بيروت العلمية، الكتب دار هفنر، .أوغست نشرها

  .بيروت 1987 )1 ط،( )ت د،( التميمي صبيح :حققه الفرق، ابكت ــــــــــ،

  .1964 )3 ط،( )ت د،( ،النحو أصول في سعيد، األفغاني، −

 في األلباء نزهة ،)هـ577 ت( محمد الرحمن عبد الدين كمال البركات أبو األنباري، ابن −

  .1963 مصر المعارف دار ،إبراهيم الفضل أبو محمد :تحقيق ،األدباء طبقات

 المؤسـسة  ،اللغـة  غريب في رسالة ،)هـ328 ت( قاسم بن محمد بكر أبو األنباري ابن −

   .الجامعية الثقافية
   العـصرية،  المكتبـة  إبـراهيم،  الفضل أبو محمد :تحقيق ،األضداد ــــــــــ،

   .1987 بيروت
 -بـي العر الكتـاب  دار ،اللغـة  في النَّوادر ثابت، بن أوس بن سعيد زيد أبو األنصاري، −

  .1967 ،)2ط،(بيروت

  ).ت.د( القاهرة الرسالة مطبعة ،العربية اللهجات في :إبراهيم أنيس −

   .1975 المصرية، أنجلو المطبعة )2 ط،( اللغة أسرار ـــــــــ،
   .1975 القاهرة، أنجلو مكتبة )4 ط،( اللغوية األصوات ـــــــــ،
   .1972 القاهرة، لمصرية،ا األنجلو مكتبة )3 ط،( األلفاظ داللة ـــــــــ،

  ).ت د،( )ط د،( الشباب مكتبة بشر، كمال :ترجمة ،اللغة في الكلمة دور ستيفن، أولمان −

محمد محمـود، دار    : ، الديوان شرح، تحقيق   )م. ق 545(امرؤ القيس، ابن حجر الكندي       −
 . 1995الفكر اللبناني بيروت 

 ). د، ت) ( طد،( المنارة –، بيروت أصوات اللغةأيوب عبد الرحمن،  −

   الفجـاءة  بـن  قطـري  دار السيد، إبراهيم صبري ترجمة جديد، إطار ،الداللة علم بالمر، −
  .1986 الدوحة )ن د،( ،)ط د،(

 وزارة منـشورات  المقداد، قاسم :ترجمة ،األلسني الداللة علم إلى مقدمة :هربرت بركلي −

  .1990 سورية دمشق، -الثقافة
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 المـصرية  الهيئـة  حجازي، فهمي دومحم :ترجمة ،العربي األدب تاريخ كارل، بروكلمان −

  .1993 للكتاب، العامة

  .1997 القاهرة )3 ط،( للطباعة غريب دار ،)مدخل( االجتماعي اللغة علم كمال، بشر −

  .م1969 بمصر المعارف دار الثاني، القسم ،اللغة علم في دراسات ـــــــ،

 أدب شـرح  فـي  االقتضاب ،)هـ521( السيد بن محمد بن اهللا عبد محمد أبو البطليوسيس −

   1983 القـاهرة،  – للكتاب العامة المصرية الهيئة وغيره، السقا مصطفى :تحقيق ،الكتاب
  ].3-1[ جزء

 وآثـار  المـؤلفين  وأسـماء  العـارفين  هديـة  ،)هـ1339 ت( باشا إسماعيل البغدادي، −

  ).2-1( الجزء ،1951 بغداد )ط .د( المثنى، مكتبة ،المصنفين

   العلميـة  الكتب طريفي، محمد :تحقيق ،األدب خزانة )هـ1093 ت( القادر عبد لبغدادي،ا −
  ).13-1( الجزء م،1998 بيروت )1 ط،(

ـ 751 ت( ،اللغـوي  القيم ابن ماهر، أحمد البقري، −   باإلسـكندرية  المعـارف  دار ،)هـ
  ).ت.د( )ط.د(

 األهلية الكتب دار القاهرة، /الميمني العزيز عبد :تح ،العرب أراجيز توفيق، محمد البكري −

  .1936 )ط.د(

  .1992 دمشق -للنشر طالس دار عياش، منذ ترجمة ،الداللة علم بييرجيرو، −

 الفكـر  دار قباوة، الدين فخر :تحقيق ،والقوافي العروض في الوافي الخطيب، التبريزي، −

 ).ت د،( )ط د،( 1975 لبنان – بيروت - والنشر للطباعة العربي

  .1980 بيروت )4 ط،( الجديد اآلفاق دار :تحقيق ،العشر القصائد حشر ــــــــ،

 البـديع،  عبـد  لطفي :تحقيق .الفنون اصطالحات كشاف الفاروتي، علي محمد التهانوي، −

 .1963 المصرية النهضة مكتبة

  .1965 الكويت )ط د،( فراج أحمد الستار عبد :تحقيق ،اإلنسان خلق ثابت، أبي ابن ثابت −

  .1986 بيروت )1 ط،( العلمية الكتب ،الديوان )هـ54( سانح ثابت، ابن −

 :تحقيـق  ،العربيـة  وسر اللغة فقه ،)هـ430( محمد بن الملك عبد منصور أبو الثعالبي −
  .)ت د،( القاهرة -التجارية المكتبة السقا، مصطفى

 السالم عبد وتحقيق، شرح ،ثعلب مجالس ،)هـ291ت( يحيى بن أحمد العباس أبو ثعلب، −

  ).2-1( 1980 بمصر )4 ط،( المعارف دار هارون، حمدم
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 )ط د،( الجيل دار هارون، السالم عبد :تحقيق ،الحيوان بحر، بن عمر عثمان، أبو الجاحظ −
  ].8-1[ 1996 بيروت

  .1960 بمصر )2 ط،( الخانجي مكتبة ،والتبين البيان ــــــــ،

 اَألنْبـاري  شـرح  فـي  بيقيـة تط دراسـة  -الداللة علم في حسن، محمد السالم عبد جبل −

  .1997 الجامعية المعرفة دار )ط د،( للمفضليات،

  شـاكر  محمـد  :تحقيـق  ،اإلعجاز دالئل ،)471( الرحمن عبد بن القاهر عبد الجرجاني، −
 .1986 القاهرة، الخانجي مكتبة )2 ط،(

 ري،األبيا إبراهيم :تح ،التعريفات ،)هـ816 ت( الشريف علي محمد بن علي الجرجاني، −

  .1978 بيروت -العربي الكتاب دار

 رقا جامعة منشورات )1 ط،( لوشن الهدى نور :ترجمة ،الداللة علم وزميله، كلود جرمان −
  .1997 غازينب / تونس

 الكتـاب  دار ،العـشر  القـراءات  في النشر ،)هـ833 ت( محمد بن محمد الجزري ابن −

  ).ت د،( )ط د،( العربي،

 عبـد  الـدين  يحيـى  محمد :تحقيق ،العالمين رب عن لموقعينا أعالم قيم، ابن الجوزي، −

  .1955 مصر )1 ط،( التجارية المكتبة الحميد،

 الطبعة منون، عيسى محمد :تحقيق ،)الرابع القرن أوائل ت( ،الشعر نقد قدامة، جعفر ابن −

  .1939 )ط د،( مصر المليحية،

 العلميـة  الكتـب  حميد،ال عبد الدين محي محمد :تحقيق ،األلفاظ جواهر ــــــــ،

  ].2-1[ 1985 بيروت )1 ط،(

   )ط د،( العربيـة  النهضة ،الشعراء فحول طبقات ،)هـ231 ت( سالم بن محمد الجمحي، −
  .2-1 بيروت )ت د،(

 تونس طرابلس، للكتاب، العربية دار ،التراث في العربية اللهجات الدين، علم أحمد الجندي −

  ).2-1( 1983 ليبيا –

 هنـداوي،  حـسن  :تحقيق ،األعراب صناعة سر ،)هـ392 ت( عثمان الفتح أبي جني ابن −

  ).2-1( جزء 1985 دمشق -القلم دار

 دار العلمية المكتبة ،)2 ط،( ،"النجار على محمد" :تحيق ،الخصائص ـــــــــ،

   ).3-1( جزء 1990 القاهرة، ،1957 المصرية الكتب
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 العلمية المكتبة ،مصطفى هيمإبرا :تحقيق التصريف لكتاب ،المنصف ـــــــــ،

  .م1999 بيروت )1 ط،(

 أحمـد  :تحقيـق  ،المعجم حروف على األعجمي الكالم من المعرب منصور، أبو الجواليقي −

  ).هـ 136( القاهرة المصرية، الكتب دار شاكر،

   )ط د،( )ت د،( بيـروت  العربـي،  الكتـاب  دار ،الكاتـب  أدب شرح ــــــــ،
  .1961 بيروت

 القـاهرة  ،)1 ط،( المعرفـة  دار مطـر،  العزيز عبد :تحقيق ،اللسان تقويم الجوزي، ابن −

1966.  

 :تحقيق ،"العربية وصحاح اللغة تاج" ،الصحاح ،)هـ393( حماد بن إسماعيل الجوهري، −
  ).6-1( .بيروت  )3 ط،( للماليين العالم دار عطار، الغفور عبد وأحمد هارون السالم عبد

  ).ت د،( )ط د،( لبنان بيروت، للنشر، النهار دار ،اللغة فلسفة في يوسف، كمال الحاج −

 في الصححين على المستدرك ،)405 ت( اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو النيسابوري الحاكم −

 بيـروت،  – العلميـة  الكتب دار )2ط،( 4 الجزء الرياض الحديثة، النصر مكتبة ،الحديث

2002 )1-5(. 

  ).ت د،( )ط د،( الكويت المطبوعات، وكالة ،العربية اللغة علم فهمي، محمود حجازي −

 وزميلـه،  الزيبـق  ابـن  :تحقيق ،التهذيب تهذيب الركن، آباد حيدر العسقالني، حجر ابن −

  .4-1 )ت د،( بيروت )ط د،( الرسالة مؤسسة

 ،الميزان لسان ،)هـ852 ت( علي، بن أحمد الفضل أبي الدين شهاب العسقالني حجر ابن −
  ).2-1( 1971 )2 ط،( األعلمي مؤسسة منشورات

  .1973 القاهرة الثقافة، دار ،ومبنانها معناها العربية، اللغة تمام، حسان −

   .1979 القاهرة البيضاء الدار ،اللغة في البحث في مناهج ـــــــــ،
   .البيضاء الدار ،والوصفية المعيارية بين اللغة ـــــــــ،
  .2007 )1 ط،( الكتب، المع ،لغوية اجتهادات ـــــــــ،

 اللغـة  بـين  اللزوميـة  للعالقة دراسة ،والفكر اللغة بين العالقة الرحمن، عبد أحمد حماد −

  .1985 اإلسكندرية الجامعية، المعرفة دار والفكر،

 ،األدبـاء  معجـم  ،)هـ626 ت( البغدادي الرومي اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد أبو الحموي، −
  ).ت د،( )ط .د( وتبير عباس، إحسان :تحقيق
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 بيـروت  )ط د،( صـادر  الكتـب  الجندي، فريد :تحقيق ،البلدان معجم ــــــــ،

1968.  

 -المصرية النهضة مكتبة ،)ط د،( وتطبيقية نظرية دراسة ،الداللة علم عوض، فريد حيدر −
  .1999 القاهرة

 كتـب ال معوض، علي :تحقيق ،المحيط البحر ،)هـ745 ت( يوسف، بن محمد حيان، أبو −

  ).8-1( جزء 1993 بيروت )1 ط،( العلمية

 ،الرحيـل  من العرب كالم في فيما الغليل شفاء ،)هـ1069( أحمد الدين شهاب الخفاجي، −
  .1998 بيروت )1 ط،( العلمية الكتب

 القـاهرة  )1 ط،( للتـراث  الفجـر  دار الظـاهر،  أحمد حامد :تحقيق ،المقدمة خلدون ابن −

2004.  

 الكتـب  أسـامي  فـي  الظنون كشف ،)هـ1067 ت( اهللا عبد بن مصطفى حاجي خليفة، −

   بغـداد  )ط د،( المثنـى  مكتبـة  وآخـرون،  الـدين  شـرف  محمد :عليه علق ،والفنون
  .2-1 )ت د،(

ـ 681 ت( بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو خلكان، ابن −  وفيـات  ،)هـ

 1968 بيـروت  )ط د،( صـادر  دار عباس، إحسان :تحقيق ،الزمان أبناء وأنباه األعيان،

)1-8.(  

  ).ط د،( 2005 الجامعية المعرفة دار ،التطبيقية اللسانيات في دراسات حلمي، خليل −

  اإلسـكندرية  الجامعيـة  المعرفـة  دار ،معجميـة  لغوية دراسة الكلمة، ــــــــ،
  1992 )2 ط،(

   ث،الحـدي  العربـي  الفكـر  فـي  دراسات ،النيوي اللغة وعلم العربية ــــــــ،
  .1996 إسكندرية الجامعية المعرفة دار    

 .1972 القاهرة المعارف، دار ،الكريم القرآن في دراسات أحمد، السيد خليل −

 دمـشق  والنـشر  للطباعـة  الفكر دار ،والتطبيق النظرية العربي الداللة علم فايز، الداية، −

)1985.( 

 محمـد  :تحقيق ،وشرحه لفصيحا تصحيح ،)هـ337 ت( جعفر بن اهللا عبد درستُويه ابن −

  .1998 القاهرة التواب، عبد رمضان :مراجع المختون، بدوي
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 مؤسسة ،اللغة جمهرة )هـ321 ت( البصري األزدي الحسن بن محمد بكر أبي دريد ابن −

  ).4-1( )ت د،( )ط د،( والتوزيع للنشر وشركاه الحلبي

   المثنـى  كتبـة م هـارون،  محمـد  الـسالم  عبـد  :تحقيق ،االشتقاق ـــــــــ،
  .1979 )2 ط،(

 الجامعية المعرفة دار الكراعين، نعيم أحمد ترجمة ،العام اللغة علم في فصول سوسير، دي −

 المطلبـي،  يوسف مالك مراجعة الموصل، بيت /عزيز يوسف يؤئيل ترجمة اإلسكندرية،

1982.  

 فـاعور  لـي ع شـرح   ،الكاتب أدب ،)هـ276 ت( مسلم بن اهللا عبد قتيبة، ابن الدينوري −

  .1982 )1 ط،( الرسالة مؤسسة الدالي محمد :تحقيق

 ،)1 ط،( الحديث دار شاكر، محمد أحمد :تحقيق ،والشعراء الشعر ــــــــــ،
   ).2-1( 1996 القاهرة

  .1970 لبنان بيروت، )2 ط،( العربي، التراث إحياء دار ،المعارف ــــــــــ،

 لبنان – بيروت للتكاب، اللبنانية الشركة عطوي، فوزي :تحقيق ،الديوان النابغة، الذبياني، −

1969.  

 نقـد  فـي  االعتـدال  ميزان )هـ748 ت( عثمان، بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الذهبي −

  لبنـان  – بيـروت  والنـشر،  للطباعة المعرفة دار البجاوي، محمد علي :تحقيق ،الرجال
  .1963 )1 ط،(

   ).ت د،( )ط د،( العربية، النهضة دار .الحديث والدرس العربي النحو عبده، الراجحي، −

   ).ت د،( )ط د،( العربية، النهضة دار .المجتمع وعلم اللغة ـــــــــ،
 . 1988، المعرفة الجامعية باإلسكندرية، فقه اللغة في الكتب العربيةـــــــــ، 

 ،الفقه أصول علم في المحصول ،)هـ604( الحسن بن عمر بن محمد الدين فخر :الرازي −
 .1992 بيروت، الرسالة مؤسسة العلواني، جابر طه :تحقيق

 من األدبية اللغة خصائص في دراسة ،العربـي  النقد في اللغة نظرية الحكيم، عبد راضي، −

  .2003 القاهرة )1 ط،( العرب النقاد منظور

  .1963 القاهرة )3 ط،( ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة القيرواني، رشيق ابن −

 ،األدبيـة  المختلفة أدوارها في العربية اللغة ومميزات العربي األدب :معروف الرصافي، −
  .1952 )2 ط،( بغداد
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 المتقاربـة  المترادفـة  األلفـاظ  )384 ت( الرماني عيسى بن علي الحسن أبي الروماني −

  .1988 والنشر للطباعة الوفاء دار )2 ط،( المصري على صالح اهللا فتح :تحقيق ،المعنى

 عبـد  رمضان :تحقيق ،العوام لحن )هـ379 ت( مذِْحج حسن بن محمد بكر أبو الزبيدي −

  .2000 )2 ط،( بالقاهرة الخانجي مكتبة التواب

 بنغـازي،  ليبيـا  دار )1 ط،( القاموس جواهر في العروس تاج مرتضى، محمد الزبيدي، −

  .هـ1306

   1980 بيـروت  –)5 ط،( للماليـين  العلم دار ،األعالم ،)هـ794 ت( الدين خير الزركلي −
)1-8.(  

  .1979 القاهرة ،الثابتة العالقات من نظام البنية إبراهيم، زكريا −

 الجامعية المؤسسة ،)ألسنية دراسة( خلدون ابن ،مقدمة في اللسانية الملكة ميشال، زكريا −

  .1986 )1 ط،( والتوزيع والنشر للدراسات

 الفكـر  دار ،البالغة أساس ،)هـ538 ت( عمر بن محمود اهللا جاد القاسم أبو الزمخشري −

  .1989 بيروت

   الجديـد  الغـد  دار سـتيوي،  أحمـد  :وشـرح  :تحقيق ،السبع المعلقات شرح الزوزني، −
  .2008 )1 ط،(

  .155/4 ،الرمة ذو ديوان ـــــــــ،

  .1987 )ط .د( ،العربية اللغة فقه ياسر، كاصد الزيدي، −

 جامعـة  كبـة،  زياد محمد ترجمة ،والتطوير التسابق اللسانيات مدارس جفري، سامون −

 .هـ1401 السعودية، سعود، الملك

  .1997 بيروت )ط د،( األندلس دار ،والتاريخي اللغوي التطور إبراهيم، السامرائي، −

 )1 ط،( الكتـب  عـالم  الـضامن،  صالح حاتم :تحقيق ،الفرق كتاب حاتم، أبو السجستاني −
1987.  

  .العربية اللهجات في الحروف إبدال رجا، بن مسال بن سليمان السحيمي −

 مـصطفى  الـدرويش  علي محمد :تحقيق ،االشتقاق الري، بن محمد بكر أبو السراج ابن −

 .1972 دمشق )ن د،( الحدري،
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  بيـروت  – العربيـة  النهـضة  دار -العربي للقارئ مقدمة - اللغة علم محمود، السعران −
  ).ت د،( )ط د،(

 :تحقيـق  ،األضـداد  في نصوص ةثالث وآخرون، ،)هـ224 ت( القاسم دعبي أبو سالم ابن −
  .1996 )1 ط،( الكتب عالم توزيع ياسين، آل حسين محمد

   .بيروت صادر دار ،الديوان زهير، سلمى، أبي ابن −

  )ت .د( بمـصر  المعـارف  دار ،اللغـة  دقـائق  في الفصحى أزاهير عباس، السعود أبو −
  ).هـ864 ت( )ط د،(

 محمد أحمد :تحقيق ،المنطق صالح )هـ244 ت( اسحق بن يعقوب يوسف أبو تالسكي ابن −

  .1956 القاهرة )2 ط،( المعارف دار هارون، السالم وعبد شاكر

   العامة الهيئة النجدي، علي مراجعة شرف، محمد حسين :تحقيق ،اإلبدال ــــــــ،    
  ).1998( )1 ط،( لبنان مكتبة ة،وابقَ الدين فخر .1978 القاهرة األميرية، المطابع لشؤون    

  .1998 بيروت )1 ط،( لبنان مكتبة قباوة، الدين فخر :تحقيق ،األلفاظ ــــــــ،

 النجـاري  المكتـب  ،المخـصص  ،)هـ458 ت( إسماعيل بن علي الحسن أبو سيده، ابن −

  .بيروت - والتوزيع للطباعة

ـ 911 ت( بكـر  أبي بن الرحمن عبد الدين جالل السيوطي −  دار ،االقتـراح  كتـاب  ،)ـه

  ).هـ1359( )2 ط،( سوريا – المعارف

 وآخرون، المولى جاد أحمد محمد :تحقيق ،وأنواعها اللغة علوم في المزهر ـ،ــــــ

  ).ت د،(  القاهرة - الفكر دار

  الفـضل  أبـو  محمـد  :تحقيـق  ،والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية ـ،ــــــ  
  .1965-1964 القاهرة إبراهيم،  

   التـراث،  دار إبـراهيم،  الفضل أبو محمد :تحقيق ،القرآن علوم في اإلتقان ـــــــ،  
   .1967 القاهرة  

   هنـداوي  الحميـد  عبـد  :تحقيـق  ،الجوامـع  جمع شرح في الهوامع همع ـــ،ــــ  
  .3-1 القاهرة )ت د،( )ط د،( التوفيقية  
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  اً وتطبيقيـاً، مطبعـة الـدعوة اإلسـالمية        ، نظري المشترك اللغوي شاهين توفيق محمد،     −
 . 1980) 1ط، (

 . 1977، القاهرة، مكتبة الشباب، في تصرف األسماءشاهين، عبد الرحمن محمد،  −

 .م1984 )4 ط،( بيروت الرسالة، مؤسسة العام اللغة علم في الصبور، عبد شاهين −

 . دراسات لغويةــــــــ، 

، طبـع فـي مطبعـة الجوائـب     ى القاموسالجاسوس علالشدياق، أحمد فارس أفندي،     −
 ). هـ1299(القسطنطينية 

 . بيروت) د، ط(دار المعارف بمصر  ،رواية اللغةالشلقاني عبد الحميد،  −

، الملل والنحل ،  )هـ548ت  (الشَهرستاني، أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد            −
 ). د، ت) (د، ط(دار الفكر، بيروت : عبد العزيز محمد الوكيل: تحقيق

 . البنيوية في األدبشولز روبرت،  −

 . 1908بيروت ) د، ط(، المطبعة الكاثوليكية األلفاظ الفارسية المعربةشير أدي،  −

  ، 1989، بيـروت    )2ط،  (، دار العلم للماليـين      دراسات في فقه اللغة   الصالح صبحي،    −
 ). 2ط، (

 . 1952مصر، ) 3ط،  (التطور والتجديد في الشعر األمويضيف شوقي،  −

، دار المعـارف  تاريخ األمم والملوك، )هـ310ت (الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير       −
 ). 10-1(، 1960بمصر 

 . 1958القاهرة : ، طبعالديوانطرفة بن العبد البكري،  −

  .الديوان الطرماح، −

 . م1945) 1ط،  (داللة السياقالطلحي، ردة اهللا بن ردة بن ضيف اهللا،  −

 في تداخل الكـالم     - شجر الدر ،  )هـ351ت  (احد بن علي اللغوي     أبو الطَّيب، عبد الو    −
 . 1968دار المعارف بمصر ) 2ط، (محمد عبد الجواد : بالمعاني المختلفة، تحقيق

  عزة حسن مطبوعـات المجمـع   : ، تحقيقاألضداد في كالم العرب  ــــــــــ،  
 . 1963العلمي، دمشق 

عربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،      ، من قضايا اللغة ال    كالم العرب ظاظا حسن،    −
 . م1976) د، ط(
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  .1991 )1 ط،( بيروت الجيل، دار ،العربية المعاجم معجم الغني، عبد يسري اهللا، عبد −

 .1994 القاهرة الخانجي، مكتبة )3 ط،( ،اللغة فقه في فصول -رمضان التواب عبد −

   الخـانجي،  مكتبـة  ،)2 ط،( ،وقوانينـه  وعللـه  مظاهر اللغوي، التطور ـــــــ
 .1990 القاهرة

   .1997 )3 ط،( القاهرة الخانجي، مكتبة ،اللغة علم إلى المدخل ـــــــ    
  .1995 القاهرة، الخانجي، مكتبة .العربي البحث مناهج ـــــــ    

 للنشر صفاء دار والتركيب البيئة في دراسة - المعجمية المدارس القادر، عبد الجليل، عبد −

  ).1 ط،( 1999 عمان لتوزيع،وا

   صـفاء  دار )1 ط،( ،والمواضـعة  التوقيـف  ثنائية بين اللغة ــــــــــــ،
  .1997 األردن للنشر

   ،البيانـات  وقواعـد  الـتحكم  نظـم  الحديثـة،  اللسانيات علم ــــــــــــ،
   .2002 عمان للنشر صفاء درا )1 ط،(

  .1998 الصفاء، دار عمان، ،اللغوية األصوات ــــــــــ،

 )1 ط،( الـسالم  دار ،العربـي  التراث في اللغوية النظرية العزيز، عبد محمد الدايم، عبد −
2006 

 فـي  الدراسة ،الفقه أصول في وأثرها اللغوية المباحث محمود، علي نشأت، الرحمن عبد −

 )1 ط،( الدينيـة  الثقافة مكتبة )هـ864 ت( المحلي الدين لجالل الجوامع جمع شرح كتاب
2006.  

  العلمـي  المجمع مطبعة ،الفائق وكتابه اللغوي الزمخشري الرحمن، عبد رشدي العبيدي، −
  .2001 )ط د،(

 العـصرية  المكتبـة  ،الفريـد  العقد ،)هـ328 ت( األندلسي، محمد بن أحمد ربه عبد ابن −

  ).ت د،( )ط د،( )8-1( بيروت

ـ 90 ت( صخر بن لبيب بن رؤبة بن اهللا عبد العجاج، − ـ  ،)هـ  :شـرح  ،العجـاج  واندي
 .غطاشة .بيروت )1 ط،( صادر دار عزة، :تحقيق قريب، بن األصمعي

ـ 852 ت( علـي،  بـن  أحمد الفضل أبي الدين شهاب حجر ابن العسقالني، −  لـسان  ،)هـ

  ).2-1( 1971 )2 ط،( األعلمي مؤسسة منشورات ،الميزان
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   ،دمـشق  مدينـة  ريختـا  الـشافعي،  عبد بن اهللا هبة به الحسن بن القاسم أبو عساكر ابن −
 دار ،)ط د،( العمـري  عالمة بن عمر سعيد أبي الدين مِحب وتحقيق دراسة )هـ571 ت(

  ).1/70( 1995 الفكر

عماد زكي البارودي،   : ، تحقيق الفروق اللغوية العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا،         −
 ). د، ط) (د، ت(المكتبة التوفيقية 

  العربيـة،  الكتـب  إحيـاء  البجـاوي،دار  محمد :قيقتح ،الصناعتين ـــــــــ،
   .1952 القاهرة

 )2 ط،( وزميلـه،  إبراهيم الفضل أبو محمد :تحقيق ،األمثال جمهرة ــــــــــ،
   .1988 الفكر دار

 وزميلـه،  الزيبـق  ابـن  :تحقيق ،التهذيب تهذيب الركن، آباد حيدر حجر ابن العسقالني، −

  .4-1 )ت د،( بيروت )ط د،( الرسالة مؤسسة

 :تحقيق ،حلب تاريخ في الطلب بغية جرادة، أبي بن أحمد بن عمر الدين كمال العديم، ابن −
  .8-1 الفكر دار زكار، سهيل

   قبـاوة  الـدين  فخـر  :تحقيق ،التصرف في الممتع ،)هـ669 ت( اإلشبيلي عصفور ابن −
  .2-1 بيروت، الجديدة، اآلفاق دار )3 ط،(

 .1976 )ط د،( الكتب عالم ،باللغة تشهادواالس الرواية ــــــــ،

 .1992 القاهرة الكتب عالم )3 ط،( ،الداللة علم مختار، أحمد عمر −

 عالم ،)6 ط،( والتأثر التأثير لقضية دراسة مع ،العرب عند اللغوي البحث ـــــــ،

   .1988 القاهرة الكتب،
 اآلداب، كليـة  لّـة مج ،المعجمية واستخداماتها الداللية الحقول نظرية ــــــــ،

   .1978 يونيو ،13 العدد الكويت، جامعة

 -المصرية النهضة مكتبة ،)ط د،( وتطبيقية نظرية دراسة ،الداللة علم فريد، حيدر عوض −
  .1999 القاهرة

 دراسة ،الكريم القرآن ولغة الجاهلي الشعر لغة بين الداللي، التطور خليل، عودة عودة أبو −

   .1985 األردن )1 ط،( لمنارا مكتبة مقارنة، داللية

  .1996 )1 ط،( حلب الحضاري، اإلنماء مركز ،والداللة اللسانيات منذر، عياش، −
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 العربـي،  الفكـر  دار )ط د،( االتـصال  نظرية في دراسة ،واإلشارة العبارة محمد، عيد −

 .1995 القاهرة

 :تـح  ،صـول األ علوم في المستصفى الطوسي، محمد بن محمد حامد أبو اإلمام الغزالي، −
 بوالق األميرية الطبعة )ت د،( لبنان، – بيروت األرقم، دار رمضان، إبراهيم محمد الشيخ

  ).هـ1322(

   ،واللغويـة  األدبيـة  الدراسـات  مصادر القادر، عبد شريفة وأبو إبراهيم، داود غطاشة، −
  .1991 )2 ط،( والتوزيع للنشر الفكر دار

  .1986 )1 ط،( بيروت – تعويدا منشورات ،الداللة علم بيار، غيرو −

  .1976 للكتاب العامة المصرية الهيئة ،العبارة الفارابي، −

ـ 395 ت( زكريـا  بـن  فارس بن أحمد الحسين ألبي فارس ابن −   ،اللغـة  مقـاييس  ،)هـ
 الحلبـي  البابي مصطفى ومطبعة مكتبة هارون، محمد السالم عبد :تحقيق ،)هـ395 ت(

 ).6-1( 1972 )2 ط،( بمصر وأوالده

 كالمهـا،  فـي  العـرب  وسنن وسائلها ،العربية اللغة فقه في الصاحبي ـــــ،ـــ

  .1997 بيروت )1 ط،( المعارف، مكتبة الطباع، فاروق عمر :تحقيق

  .1995 )2 ط،( بيروت -الجيل دار ،العربي األدب تاريخ في الجامع حنا، الفاخوري، −

 المخزومـي  مهدي :تحقيق ،نالعي )هـ175( أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو الفراهيدي، −

  ).9-1( )هـ1409( ،)2 ط،( الهجرة دار مؤسسة السامرائي، وإبراهيم

 القـرن  آخـر  إلى :المحدث األدب العباسية، األعصر .العربي األدب تاريخ عمر، فروخ −

  ).ت د،( )ط د،( بيروت – للماليين العلم دار )6-1( ،)399-132( الهجري الرابع

  .األدبي النقد في لبنائيةا النظرية صباح، فضل −

  .العامة الشؤون دار وداللية، تركيبية نماذج ،العربية واللغة اللسانيات القادر، عبد الفهري −

 )3 ط،( ،المحـيط  القـاموس  ،)هـ817 ت( يعقوب بن محمد الدين مجد أبادي، الفيروز −
  ).3 ط،( العامة المصرية الهيئة بالقاهرة األميرية المطبعة

 الكبيـر  الشرح غريب في المنير المصباح ،)هـ770 ت( علي بن محمد بن دأحم الفيومي −

 .1977 مصر المعارف، دار الشناوي، العظيم عبد :تحقيق ،للرافعي

 حامد نصر السيموطبقا، إلى مدخل ،والثقافة واألدب اللغة في العالمات أنظمة سيزا، قاسم −

  ).ت د،( )ط د،( القاهرة العصرية إلياس دار زيد، أبو
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 عـدد  1976 للكتاب العامة المصرية الهيئة ،األمالي القاسم، بن إسماعيل علي أبو القالي، −

  ).3-1( األجزاء

  ).1926( القاهرة، ،الكليات ــــــــ،

 المسيرة دار ،العرب أشعار جمهرة ،)هـ170 ت( الخطاب أبي بن محمد زيد أبو القرشي، −

   .1978 بيروت –

  )1 ط،( العلمية الكتب دار ،القرآن ألحكام الجامع ،)هـ671 ت( أحمد بن محمد القرطبي −

  ).20-1( 1988 بيروت

 -الـدين  جمـال  إبراهيم الفضل أبو محمد :تحقيق ،النحاة أنباه علي الرواة إنباه القفطي، −
 عـدد  ،1973-1950 القـاهرة  العربـي  الكتب دار فاعور، علي له وقدم وضبطه شرحه

  .هـ1330 )4-1( األجزاء

 محمـد  الـسالم  عبـد  :وشرح تحقيق ،سيبويه كتاب عثمان، ابن عمر بشر أبي قنبر ابن −

  ].5-1[ 2006 )3 ط،( القاهرة – الخانجي مكتبة الناشر هارون،

 عفيفـي،  أحمد :تحقيق ،الصرف في الزواهر عنقود محمد، بن علي الدين عالء القوشجي، −

  .2001 )1 ط،( بالقاهرة المصرية الكتب دار مطبعة

  الحميـد  عبد محي محمد :تحقيق ،ونقده األدب محاسن في العمدة رشيق، ابن ،القيرواني −
  .بيروت – الجيل دار ،)4 ط،(

 :تحقيـق  ،والنهايـة  البدايـة  )1 ط،( )هـ774 ت( الدمشقي الحافظ الفداء أبو كثير، ابن −
 .10-1 األجزاء ،1996 بيروت )1 ط،( الجوزي، ابن دار العدوي، مصطفى

 إحياء دار المثنى مكتبة العربية، الكتب مصنفي تراجم ،المؤلفين ممعج رضا، عمر كحالة، −

  ).ت د،( )ط د،( بيروت، -العربي التراث

 للدراسـات  الجامعيـة  المؤسـسة  ،والتطبيق النظر بين الداللة علم أحمد، نعيم الكراعين، −

 .1993 بيروت -والنشر

ـ 189 ت( حمزة بن علي الحسن أبي الكسائي، −   )1 ط،( العامـة  فيـه  تحلـن  مـا  ،)هـ
  .1982 )1 ط،( بالقاهرة الخانجي مكتبة التواب، عبد رمضان :تح ،)هـ189(

 المـصري،  ومحمد درويش، عدنان :تحقيق ،الكلّيات موسى، بن أيوب البقاء أبو الكفوي، −

  .1983 بيروت )2 ط،(  -الرسالة مؤسسة

 .سوسير فرديناندي كلرجوناثان، −
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  .المقارن لداللةا علم علي، حازم الدين، كمال −

 العربيـة،  النهضة دار مقارنة، دراسة :السامية الدراسات ضوء في التضاد ربحي، كمال −

 .م1975 بيروت

− ،امن  صـالح  حاتم :تحقيق ،اللسان تقويم إلى المدخل )577 ت( هشام البن اللَّخْميالـض   
  .اإلسالمي البشائر دار )1 ط،(

  .1980 )ط د،( بغداد، العربية دار ،ةاللغ في الترادف مالك، حاكم اللعيبي −

 اللغـة  علـم  فـي  مقدمـة  كتاب من والعاشر التاسع الفصالن( ،الداللـة  علم ينزجون، ال −

ـة  آخرون الماشطة الحليم عبد ترجمة ،)النظريالعـراق  البـصرة،  جامعـة  اآلداب، كلّي 

  .م1980

 عمـان  والتوزيـع  للنـشر  أسامة دار ،العربية اللغة فقه اللسان علم الكريم، عبد مجاهد، −

2005.  

   مركـز  مطبعـة  األردن، الضياء، دار ، ،العرب عند اللغوية الداللة ـــــــــ،
  ).ت د،( )ط د،( حلب الحضاري، اإلنماء

 بيـروت  )2 ط،( وصـناعتها  العـرب  أشعار فهم إلى المرشد اهللا، عبد الطيب المجذوب، −

1970.  

 )ط د،( نموذجـاً  الرازي الدين فخر :تحقيق ،العرب عند الداللة علم الدين، محي محسب، −
  ).ت د،( والتوزيع للنشر الهدى دار

  .األفعال تصريف في الرحمن، عبد شاهين محمد −

  .1972 )5 ط،( بيروت - الفكر دار ،العربية وخصائص اللغة فقه مبارك، محمد −

 .المقدس بيت الطباعة ،)1 ط،( الصرف في المختصر فايز، المنعم عبد مسعد −

  .اللغة وفقه اللغة علم العزيز، عبد رمط −

 بيروت )1 ط،( المعاصر الفكر دار ،الكريم القرآن في الترادف الدين، نور محمد المنجد، −

1997. 

 ،)711 ت( المـصري  منظـور  بن مكرم بن محمد الدين، جمال الفضل أبو منظور، ابن −
  .2004 )ت د،( )3 ط،( بيروت صادر دار ،العرب لسان

  .1963 بمصر المعارف دار ،)3 ط،( ،الغفران رسالة لعالء،ا أبي المعري، −
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  ).ت د،( )ط د،( عمار دار فرحات، حسن أحمد :تحقيق ،الرعاية طالب، أبي بن مكي −

ـ 583 ت( علي بن بركات بن حسن بن مهلب الدين مهذب المهلبي، −  الفرائـد  نظـم  ،)هـ

  .2000 )1 ط،( العبيكان تبةمك العثيمين، سليمان بن الرحمن عبد :تحقيق ،الشرائد وحصر

 العالي، التعليم وزارة عزاوي، نجيب ترجمة ،العشرين القرن في اللغة علم جورج، مونان −

  .1982 دمشق

 ،األمثال مجمع ،)هـ518 ت( النيسابوري إبراهيم بن محمد بن أحمد الفضل أبو الميداني، −
  .2002 لبنان – بيروت )ط د،( الفكر دار اللَّحام، محمد سعيد :تحقيق

بيـروت  ) د، ط (، دار المعرفـة،     الفهرست) هـ235ت  (ابن النديم، اسحق بن إبراهيم       −
1978 . 

  .1988 مصر )4 ط،( للطباعة مصر دار وتطوره، نشأته ،العربي المعجم حسين، نصار −

 عبد حسن ودراسة، تحقيق ،االكتفاء بديع في الشفاء حسن، بن محمد الدين شمس النواجي −

  .والتوزيع للنشر الينلبيع دار )ط د،( الهادي،

 الفكـر  دار ولغَويـة  لسانية دراسة ،الحاجب ابن شافية في الفعل أبنية عصام، الدين نور −

  .1997 )1 ط،( اللبناني

   حجـاوي،  النصر طباعة ،األصوات علم في فصول خليل، علي حمد جواد محمد النوري، −
  ).ت د،( )ط د،(

 1991 )1 ط،( التجارية النصر مطبعة ،يةالعرب المعاجم في دراسات ـــــــــ،

  .نابلس

 األردن للطباعـة  الفكر دار )1 ط،( ،وأرومتَها العربية اللغة فقه في األساس هاِدي، نَهر −

2002.  

 )ن د،( ،)ت د،( ،والعجـاج  رؤبـة  أراجيـز  في لغوية دراسة الدين، تقي خولة الهاللي، −
  .)2-1( القاهرة

 )ط د،( العربـي  الفكـر  دار ،وتطـوراً  نـشأة  العربية اتاللهج حامد، الغفار عبد هالل، −
  .م1998

  .1982 )2 ط،( ،العربية اللغة أصوات ـــــــــ،

 مجلـس  مطبعة )1 ط،( ،الحديث غريب ،)هـ224 ت( سالم بن القاسم عبيد أبو الهروي، −

  .1976 الهند – العثمانية المعارف دائرة
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  .1945 )7 ط،( والنشر للطبع مصر ةالنهض دار اللغة فقه الواحد، عبد علي وافي −

 )1 ط،( سـوريا  طالسـي  دار ،الحديث اللسانيات علم في ،أساسية قضايا مازن، الوعر −
  .م1989

  .النشر أخبار في المختصر تتمة الوردي، ابن −

 صـفاء  :ترجمـة  ،اإلسـالم  وصـدر  الجاهلية في العربي األدب تاريخ رينولد، وينكسن، −

  .1969 بغداد المعارف، مطبعة خلوصي

 .1995 )ط د،( الجامعية، المعرفة دار ،اللغة وعلم اللغة فقه سليمان، محمود ياقوت −

  .م1923 القاهرة هندية مطبعة ،األريب إرشاد :ياقوت −

 -)1 ط،( الكتـب  عـالم  ،المفـصل  شرح ،)هـ643 ت( علي بن الدين موفّق :يعيش ابن −
  ).10-1( بيروت

 -التـواب  عبد رمضان :ترجمة ،واألساليب هجاتوالل اللغة في دراسات العربية يوهان، −
  .1980 )ط د،( بمصر الخانجي مكتبة :القاهرة

  .1986 )3 ط،( بيروت الشرقية، المكتبة ، العربية اللغة غرائب نخلة، رفائيل اليسوعي، −

   :الدوریات
   .1981 الثاني، عددال األول مجلد فصول مجلة ،أين إلى أين من النبيوية نبيلة، إبراهيم −
   .2002 ،عشر السابع العدد عالمات مجلة ،السيميائيات في مفاهيم سعيد، بنكراد، −
 العـدد  الثـاني،  المجلـد  لألبحاث النجاح مجلة ،اللغوي الشاهد الرؤوف، عبد يحيى جبر، −

  .1992 السادس

      ، مجلة مجمع اللغة العربيـة، المجلـد الـسابع عـشر، الجـزء         الترادف جبري، شفيق،  −
 .411-408ني، األول والثا

 اللغـة  مجمع مجلة ،المعجمات وضع في وأهميتها اللغوية المعاجم محمد، ممدوح خسارة −

 .والسبعون الثامن العدد الثالث، الجزء بدمشق، العربية
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Abstract 
 
This research semantically investigates quotations taken from Ru'ba Ibn al-

Ajaj's poetry and used in Lisan al-Arab (a monolingual Arabic Dictionary) 

by Ibn Mandhur. Lisan al-Arab comprises five lexicons: Tahdhib al-Lugha 

(The Refinement of the Language)، Al-Muhkam (the Precise)، as-Sihah 

(The Correct Ones)، Amalie Abi Muhammad Ibn Bari 'ala as-Sihah 

(Commentaries of Abi Muhammad Ibn Bari on as-Sihah)، and an-Nihaya fi 

Gharib al-Hadith (The End on the Strange Hadiths). The study shows how 

Ibn Mandhur deals with the sources of his dictionary material by citing the 

entries intact. Thus، any mistake in these entries is definitely not his.    

Frequency of quotations، which are taken from Ru'ba and cited in Lisan al-

Arab، has been found 1000; however، each repeated quotation is meant to 

exemplify a different word or meaning. The study represents some 

phenomena of Arabic semantics، based on the terms taken from Ru'ba's 

quotations. The researcher has attempted to review their various 

denotations and connotations as required by the linguistic phenomena 

which the term represents.  

The present work is divided into a preface، an introduction، two chapters، a 

conclusion، and a bibliography. The Preface contains a brief idea of the 

reasons behind the interest of ancient scholars in linguistic studies، purpose 

of the present research، importance of semantic studies in the modern era 

and the most important works in this research. 

The Introduction is devoted to a number of issues: linguistic versus 

conventional definition of rajaz (verses in a certain poetical meter)، 

emergence of rajaz، events when rajaz is written، development of rajaz، a 

brief biography of the rajaz composer، Ru'ba. The Introduction  reflects on 

the importance of citing linguistic evidence، such as Ru'ba's rajaz، the 

significance of dictionaries، and  stages of lexicography.  The Introduction 
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contains a review of Ibn Mandhur's life، Dictionary of Lisan al-Arab، and 

Ibn Mandhur's method of compiling Lisan al-Arab. 

Chapter I is concerned with Ru'ba's glossary of terms، the semantic 

evidence، their meanings in Ibn Mandhur's as well as in Ru'ba's، and the 

poetic evidence. All these are then followed by the researcher's observation 

on whether there is a difference between the evidence found in Lisan al-

Arab and that in Ru'ba's Divan، for Ibn Mandhur cites halves of verses. 

Chapter II shows the importance of some semantic phenomena in Arabic، 

such as Synonymy، homophony، and Antonymy، starting from semantics، 

its emergence، and then semantics of ancient Arab scholars، such as 

fundamentalists، linguists، and rhetoricians، who had conducted semantic 

studies long before their Western counterparts. This chapter also addresses 

semantics in the modern era، including the most important theories of 

modern semantics، such as de Saussure's Theory of Language، the 

Behaviorist Theory، Theory of Context، and Theory of Semantic Fields. 

All these have been adopted by the researcher in ordering Ru'ba's terms 

within the phenomenon of synonymy، starting by animate abstract terms، 

inanimate terms، then events، and so long. 

The research includes other semantic phenomena، such as Al-Gharib (The 

Strange) in Ru'ba's rajaz. His knowledge of this phenomenon seems clearly 

visible. Al-Gharib is metaphorical adaptation which requires careful 

consideration، formulation of linguistic rules، flexible standard derivation، 

manipulation and exchange of word forms without restrictions. In sum، this 

phenomenon targets protected vocabulary، changing their forms and 

meanings. They can easily be detected due to their abundance; the 

vocabulary the study contains is no more than the tip of the iceberg. 

Among the other phenomena addressed and purposefully exemplified in 

this research are Arabization، some phonetic issues، and some 

morphological issues. 
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